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17 °C
Napsütés, 
mérsékelt 
felhősödés, 
kellemes idő

REGGEL DÉLBEN ESTE

Pénznem árfolyam változás

Euró  332,56  +1,10

USA-dollár  300,20  +1,35

Svájci frank  302,26  +1,24

Angol font  386,30  +1,20

Román lej   69,83  +0,22

Ukrán hrivnya   12,22  +0,11

Horvát kuna  44,75  +1,19

Lengyel zloty  77,95  +0,32

Devizaárfolyam
(2019. 11. 07.)

Cinti  
nem szereti  

a hideget
16. OLDAL

A tartalomból
Tartalmat kapott a ház  5. oldal
Az igazi wifi  7. oldal
Szaunabajnokság  8. oldal
Lokista a válogatottban  9. oldal

Béke Frida
Polgár

Tudjon meg többet  
Fridáról a 3. oldalon.

További képek és értékelés:

Szegeden 
javíthat a DEAC
KOSÁRLABDA. Szegeden vendég
szerepel pénteken 18 órától a 
DEAC kosárcsapata. Ha min
den jól megy, a debreceniek új 
légiósa, Stefan Moody, illetve 
a sérülésből felépülő Isaiah 
Armwood is pályára léphet. 
Kádár Tamás, a csapat másod
edzője nem számít könnyű 
összecsapásra. /10.  HBN

Isaiah Armwood  FOTÓ: MATEY I.

 A tudásátadás 
lehetőségei

Érzé(KI)állítás címmel tart 
kétnapos tanácskozást a Déri 
Múzeum november 7-én és 8-án, 
ahol közművelődési, múzeumi és 
nevelési, oktatási szakemberek 
keresik a választ többek között 
arra, hogyan tudják a múzeumok 
a megváltozott (élményköz-
pontú, digitális) világunkban a 
legsajátabb ismeretközvetítő 
formájukkal, a kiállítással átadni 
a gyűjteményeikben, adattá-
raikban, a munkatársaikban 
fölhalmozott tudást. (Képünkön 
Láposi Terka, a Vojtina Bábszín-
ház művészeti vezetője.)  FOTÓ: M. I.

Ősszel a lombhullás 
adhat sok munkát 
Gyűjtik, komposztálják 
a gazdák és a közmun-
kások a faleveleket.
LÉTAVÉRTES, NYÍRACSÁD. Az 
őszi lombhullás, a kertek 
rendbetétele során jelentős 
mennyiségű levél és egyéb 
hulladék egy részét a tuda
tos gazdák komposztálják 
Létavértesen, mások az ön
kormányzat által működte
tett, a hét öt napján nyitva 
tartó zöldhulladék gyűjtő

pontra szállítják ki. A tele
pülési hulladékgazdálkodást 
és környezetvédelmet helyi 
rendelet szabályozza, korlá
tozva a tűzgyújtást, a kerti 
avar égetését. 

Nyíracsádon a lombhulla
tó fák az ősz beköszöntével 
bőven adnak munkát a köz
foglalkoztatottaknak, főleg 
a  falu főterének hatalmas 
platánjai, melyek ősz elejé
től  kezdve egészen tavaszig 
cserélik a lombjukat. /5.  HBN

Megfelelő diéta 
a cél eléréséhez
DEBRECEN. Már heti fél kilog
rammos fogyást eredményez
het, ha csak annyit sikerül 
változtatnunk az életmódun
kon, hogy a megszokott ener
giabevitelünkhöz képest 
naponta 500 kalóriával keve
sebbet eszünk – mondta el a 
Napló érdeklődésére Szalay
né Kónya Zsuzsa, a Debrece
ni Egyetem Klinikai Központ 
Ápolási Igazgatóság Egyetemi 
Dietetikai Szolgálat vezetője. 
Megtudtuk, fogyás után so
kaknak nem sikerül megtarta
niuk a kisebb testsúlyt, mert 
nem veszik tudomásul, hogy 
hiába érték el azt, ők nem te
kinthetőek normál testsúlyú 
embernek, hanem „lefogyott 
kövérnek”. /14.  HBN

Bódor Edit, a Főnix Rendezvény-
szervező ügyvezetője  FOTÓ: M. I.

Idén még „szüretelhetünk”
Az év egyik legjelentő-
sebb kulturális találko-
zója következik.
DEBRECEN. Kultúrszüret cím
mel várja az érdeklődőket az 
idén 20 éves Debreceni Őszi 
Fesztivál november 10. és 18. 
között, melynek részleteiről 
tartott sajtótájékoztatót csü
törtökön a szervező Főnix 
Rendezvényszervező Kft.

A Debreceni Őszi Feszti
vál fellépői között láthatjuk 
többek között Berecz András 
Kossuthdíjas mesemondó 
előadását, Woody Allen egyik 
legismertebb klasszikusát 
színházi előadásban, Stohl 
Andrást az Életkatedrális
ban, de nem maradhatnak 
el a komoly és könnyűzenei 
koncertek, valamint a családi 
programok sem. Bősze Ádám 

komolyzenei standuppal, 
Kiss Tibi Aranyakkordkon
certtel, a Harlekin Bábszínház 
pedig egy különleges elő
adással, a Pán Péterrel vesz 
részt a fesztiválon. A sereg
szemle idején a város más 
kulturális tereiben kiállítá
sok, népművészeti rendezvé
nyek, közönségtalálkozók és 
gyermekprogramok várják a 
látogatókat. /3.  SZD

A „Liget” Debrecenben
Negyvenszázalékos fi-
zetésemelés, projektek 
befogadása a testület 
előtt.

DEBRECEN. A tervezettnél is 
nagyobb mértékű illetmény
emelést szavaztak meg 
maguknak a debreceni ön
kormányzati képviselők a 
csütörtöki közgyűlésen: az 
előterjesztés a korábbi havi 
135 ezer forintról 170 ezer fo
rintra emelte volna tisztelet

díjukat, az ülést megelőzően 
azonban teljes konszenzussal 
195 ezer forintos összegben 
állapodtak meg, majd egyön
tetű igennel el is fogadták a 
javaslatot. Mobilparkolást az 
eddigi havi 10 ezer forint he
lyett immár 15 ezer forintért 
vehetnek igénybe. Mivel a 
bizottsági munkáért járó illet
mény a képviselői alapdíjhoz 
van rögzítve, az is több lesz 
a tervezettnél: így egy elnök 
havi 195 ezer forintot, állandó 
tag 117 ezer forintot kap.

A polgármester illetménye 
költségtérítéssel, idegen
nyelvtudási pótlékkal együtt 
havi bruttó 1 millió 169 ezer 
970 forint, a négy alpolgár
mesteré (kiegészítésekkel 
együtt) bruttó 1 millió 32 ezer 
125 és 1 millió 93 ezer 965 fo
rint közötti összeg (nyelvtu
dástól függően).

Előterjesztés kiegészítése
ként nyújtotta be a polgár
mester azt a javaslatot, mely 
szerint Debrecenben valósul
hat meg két, a fővárosban vár

hatóan elmaradó fejlesztés: itt 
épülhetne meg a Liget projekt 
részét képező Magyar Inno
váció Háza, illetve a 2023as 
atlétikai vébét is szívesen 
megrendezné a cívisváros, 
amihez stadion létesülne. A 
közgyűlésen egyelőre csak 
arról döntöttek a képviselők, 
hogy a polgármester kezdjen 
tárgyalásokat ezen ügyekben 
a kormánnyal; „ha a főváros 
nem él a fenti lehetőségekkel, 
mi megragadjuk azokat” – fo
galmazott Papp László. /4.  SZT

Nosztalgikus szerelem modern köntösben
A Csárdáskirálynő új változatát mutatja be pénteken (ma) a Csokonai Színház. Kálmán Imre legnépszerűbb, legtöbbet játszott 
operettjét utoljára tizenkét évvel ezelőtt láthatta a debreceni közönség. /11.  FOTÓ: MOLNÁR PÉTER

Kapcsolatok, 
konfliktusok
DEBRECEN. Végre megint ért
jük egymást! címmel tartott 
előadást Pál Feri atya csütör
tök délután a Svetits Katoli
kus Óvoda, Általános Iskola, 
Gimnázium és Kollégium 
Szent Kereszt Kápolnájában. 
A római katolikus pap, men
tálhigiénés szakember pre
zentációjának központjában 
a konfliktuskezelés, valamint 
a társas kapcsolatok harmoni
zációja állt.  HBN

Az egészséges 
szívért kutatnak
DEBRECEN. Hatékonyabb di
agnosztikai módszereket és 
gyógyító eljárásokat eredmé
nyezhet a Debreceni Egyetem 
egyedülálló kutatási prog
ramja, az „Ironheart”. A Szív 
és Érkutatási Kiválóságköz
pont eddigi eredményeiről 
csütörtökön számoltak be a 
szakemberek, a konferencián 
tíz előadás hangzott el. /8.  ND

Pál Feri atya Debrecenben   
 FOTÓ: MOLNÁR PÉTER
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Életkor:
17 év
Magasság:
168 cm
Csillagjegy:
Mérleg
Kedvenc étel:
brokkoli-
krémleves
Kedvenc ital:
víz
Kedvenc zene:
pop
Kedvenc parfüm:
Michael Kors: 
Wonderlust

Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében születtem, Pol-
gáron élek. Tiszaújvárosban 
tanulok, ez veszi el a leg-
több időmet a mindennap-
jaimból, de emellett spor-
tolok is: atletizálok és kon-
dizom is. Azért jelentkeztem 
a Tündérszépek versenyre, 
mert az ismerőseim mond-
ták, hogy próbáljam ki ma-
gam a szépségiparban.

További képek 
és értékelés:

Béke
Frida
Polgár

Névjegy

Kétmillió új facsemete
Az Országfásítási 
program keretében 
550 hektáron ültetnek 
erdőket.

DEBRECEN. Jelképes faültetés
sel hívták fel a figyelmet az 
Agrárminisztérium 86 tele
pülést érintő Országfásítási 
programjára csütörtökön, a 
debreceni Füredi úton.

– Novembertől tavaszig 
az állami erdőgazdaságok, 
esetünkben a Nyírerdő Zrt. 
segítségével mintegy 550 
hektáron ültetünk el 2 millió 
facsemetét. Ennek egyik cél
ja, hogy a kormány is részt ve
gyen a magyar erdőállomány 
növelésében, másrészt a Vi
dékfejlesztési programban új 
fejezetet nyitottunk, így 80, 
esetenként 130 százalékkal 
megnöveltük az elnyerhető 
támogatási összeget, mely az 
erdősültség növelésére for
dítható. Reményeink szerint 
ezáltal évek múlva mintegy 
25 ezer hektár új erdőről tu
dunk beszámolni – mondta 

el Szinay Attila közigazgatási 
államtitkár a faültetésen.

Papp László polgármes
ter az eseményen kitért arra, 
hogy a következő időszakban 

a város nagyobb hangsúlyt 
fektet környezetvédelemre, 
a zöldterületek fejlesztésére.

Évente 1200 tonna
– Ez év tavaszán hirdettük 
meg azt a programot, amely
nek fókuszában a város erdő
területeinek, faállományának 
megújítása, növelése áll, tíz
ezer fát szeretnénk a követke
ző öt esztendőben elültetni – 
hangsúlyozta a polgármester.

Az Országfásítási program 
keretében a Nyírerdő Zrt. 
megközelítőleg 85 hektárnyi 
erdőt telepít, a vállalt 550 
hektár mintegy 15 százalékát. 
Bár működési területük két 
megyére terjed ki, csaknem 
75 hektár a Hajdúságot érin

ti, a fő centrum Ebesen van, 
ahol már 60 hektáron végez
tek erdőtelepítést.

– Egy kicsit előrehaladtunk, 
hiszen ebből a 85 hektárból 
már 60 hektárnyi erdősítést 
elvégeztünk. Ahhoz, hogy 
erdőt telepítsünk, forrásokra 
is szükség van, a Nyírerdő az 
Országfásítási program itteni 
részére mintegy 35 millió fo
rintot áldoz, s ezt a saját gaz
dálkodásunk keretéből tesz
szük – hangsúlyozta Juhász 
Lajos, a Nyírerdő Zrt. műszaki 
vezérigazgatóhelyettese.

 A rendezvényen megtud
tuk azt is, hogy térségünkben 
évi 1200 tonna széndioxidot 
kötnek meg majd az általuk 
ültetett fák.  KISS DÓRA

Munkában Szinay Attila (balról) és Papp László (középen)  FOTÓK: MATEY ISTVÁN

A rendszerváltás és a 
szabadság értelmezései
Két kiállítást is megnyi-
tottak a Méliusz Köz-
ponti Könyvtárában. 
DEBRECEN. Hogyan zajlott a 
rendszerváltás a cívisváros
ban? És mi is az a szabad
ság? Két igen meghatározó 
kérdésre keresik a választ a 
Rendszerváltás Debrecenben 
és A szabadság értelmezései 
– Think Freedom című kiállí
tások, melyeket csütörtökön 
egyszerre nyitottak meg és 
november 30ig láthatók a 
Méliusz Központi Könyvtá
rában.

Többféle nézőpont
– Nagyon inspiráló, hogy két
féleképpen is megpróbáljuk 
megérteni a szabadságot és a 
rendszerváltást – mondta kö
szöntőjében dr. Kovács Béla 
Lóránt, a Méliusz Juhász Pé
ter Könyvtár (MJPK) igazga
tója. A megnyitón a vendégek 
egy filmbemutatót is láthat
tak Rendszerváltó televíziók 
címmel, melyet egy beszél
getés követett Vojtkó Ferenc 

rendezővel és dr. Pallai Lász
lóval, a Debreceni Egyetem 
Történelmi Intézetének ad
junktusával.

– Ez egy olyan visszaemlé
kezés részemről is, amelynek 
fiatalként részese lehettem. 
Sokszor mondják, hogy a 
történelemnek vannak nagy 
pillanatai, és mi hajlamosak 
vagyunk arra gondolni, hogy 
ezek valamikor régen voltak. 
És akkor, amikor éppen benne 
vagyunk, nem is ismerjük fel, 

hogy az épp egy olyan pillanat 
volt. Utólag jövünk rá, és arra 
is, hogy valószínűleg életünk
ben ilyen csak egyszer történik 
– mondta el dr. Pósán László 
országgyűlési képviselő.

Szorosan összetartoznak
A rendszerváltás Debrecen
ben című kiállítás kurátora 
dr. Pallai László, akinek a 
válogatásban a könyvtár dol
gozói is segítségére voltak. A 
gyűjtemény a MJPK Helyis
mereti Gyűjtemény és Fotó
tár dokumentumaiból látha
tó. A szabadság értelmezései 
– Think Freedom művészeti 
installáció pedig Edina Seles
kovic, elismert amerikai mű
vész keze munkáját dicséri. 
Hat magyar város – Veszp
rém, Budapest, Szeged, Deb
recen, Pécs és Zirc – fiataljait 
bevonva alkotott egy olyan 
városi kiállítást, amely nem
csak összeköti az embereket 
a világ minden pontjáról a 
művészereje által, hanem 
emlékezteti is a fiatalokat arra 
a szabadságra, amit az elmúlt 
harminc évben élvezhettek, 
élvezhetnek.  LD

Edina Seles kovic alkotásai előtt  FOTÓK: MATEY ISTVÁN

A két kiállítás találkozásánál

Mitológiától Sátántangóig
A Debreceni Őszi Feszti-
vál minden korosztály-
nak izgalmas élménye-
ket tartogat.

DEBRECEN. – Az idei rendez
vényt a műfajok sokszínű
sége jellemzi, és a minden 
korosztályt megszólító prog
ramok között nem maradnak 
el a zenei és színházi élmé
nyek, valamint az Ady Endre 
halálának 100. évfordulója 
alkalmából összeállított em

lékműsor sem – fogalmazott 
Bódor Edit, a Főnix Rendez
vényszervező Kft. ügyveze
tője a csütörtöki tájékoztatón.

A főszervező hozzátette: 
igazi őszi hangulatú, kockás 
plédes, teázós, színházi él
ményekkel teli napokra szá
míthatnak az őszi fesztivál 
vendégei. – A műfajok sok
színűségét mutatja, hogy 
november 10én az Orlai Pro
dukció Férjek és feleségek 
című Woody Allenklasszi
kusa is színpadra kerül, de 

családi élményekben sincs 
hiány, hiszen november 16
án a Harlekin Bábszínház Pán 
Péter avagy a Sohasziget tit
ka című óriásbábos előadása 
minden korosztálynak egy
aránt jó szórakozást ígér – je
gyezte meg.

Stohl, Berecz, Tarr
Bódor Edit kiemelte, hogy no
vember 14én este az Életka
tedrális előadói, OrvosTóth 
Noémi és Stohl András az 
újrakezdés témájában tarta
nak izgalmas előadást, Be
recz András és barátai pedig 
a görög mitológiából össze
állított műsorral érkeznek a 
Debreceni Őszi Fesztiválra. 
A Kossuthdíjas mesemondó 
produkcióját november 11én 
este tekinthetjük meg.

Filmélményből sem lesz 
hiány a seregszemlén; no
vember 16án az Apolló mozi 
újra levetíti Tarr Béla Sátán
tangóját. A találkozó részletes 
programjáról a Főnix Rendez
vényszervező honlapján tájé
kozódhatunk.  SZD

Vérükkel 
segítettek

Ahogyan már megszok-
hatták olvasóink, min-
den hónap első csütör-
tökjén véradást tartanak 
a Vöröskereszt munka-
társai a Napló szerkesz-
tőségében. Nem volt 
ez másként most sem, 
november 7-én tizenhat 
donor adott vért, közülük 
egy ember először nyúj-
totta a karját. Egyetlen 
véradással 3 ember 
gyógyulását is segíthet-
jük, s ezért köszönet jár a 
résztvevőknek!
 FOTÓ: MOLNÁR PÉTER

Berecz András mesemondó is részt vett a tájékoztatón  FOTÓ: MATEY I.

Szinay Attila (balról), Papp László és Juhász Lajos 
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rendszeresen 

szemlézi:

Interjú: Papp Viktorral, a debreceni önkormányzat FIDESZ–KDNP frakciójának új vezetőjével

Folytatódnak a fejlesztések Debrecenben
Papp Viktor: „A vá-
rosüzemeltetésre és a 
környezetvédelemre 
is kiemelt figyelmet 
fordítunk.”

Milyen helyi fejlesztéseket tart 
fontosnak, amiket a frakció 
szorgalmazhatna az előttünk 
álló ciklusban?
Frakciónk tagjai folyamatos 
párbeszédet folytatnak az 
általuk képviselt városrészek 
lakosaival, intézményeivel, 
társaságaival. A mindenna-
pokban felmerülő panaszokat 
és megfogalmazott igényeket 
építjük be a megvalósítan-
dó fejlesztések tervezése és 
kivitelezése során, legyen az 
akár csak egy apró ügy, nekünk 
minden debreceni fontos. Az 
elmúlt évek városi fejlesztéseit 
az Új Főnix Terv keretében 
valósítottuk meg, melyek 
közül sok már elkészült, sok 
pedig még folyamatban van. 
Ezen program keretében a 
lakossági igényeknek megfe-
lelően átadtunk két új piacot a 
régiek helyén, orvosi ren-
delőket újítottunk fel, újakat 
is építünk, valamint folynak 
iskola- és óvodafelújítások is. 
Nagy hangsúlyt fektetünk a 
lakótelepi fejlesztésekre is. 
Debrecen legnagyobb zöldte-
rületi fejlesztése, a Zöld város 
program keretében megújítjuk 

a lakótelepi parkokat, ját-
szótereket, sportpályákat és 
közösségi tereket korszerűsí-
tünk, annak érdekében, hogy a 
lakótelepi közterületek élhető 
és minden igényt kielégítő 
környezetet biztosítsanak. 
Folytatjuk a lakótelepi lépcsők 
felújítását, hogy a kisgyer-
mekesek és a szépkorúak is 
biztonságosabban tudjanak 
közlekedni. Ahogyan azt a 
kertségekben – és a kertvárosi 
övezetekben élők már évről 
évre láthatják, folyamatosan 
egyre nagyobb hang-
súlyt fordítunk 
a Kertségi 
Fejlesz-

tési Programra, amelyet a 
Fidesz–KDNP- frakció még 
2012-ben kezdeményezett. Itt 
elsősorban új utakat építünk, 
korszerűsítjük a leromlott 
állapotú aszfaltozott utakat, 
járdákat, valamint bővítjük a 
közvilágítási hálózatot ezzel 
is segítve a kertvárosokban és 
a kertségekben élő debrece-
niek mindennapjait. Kiemelt 
figyelmet fordítunk a jövőben 
a városüzemeltetésre és a 
környezetvédelemre egyaránt, 
melynek fontosságát mutatja, 

hogy ezen területek felada-
tait Papp László polgár-

mester úr város-
vezetői szintre 

emelte. Még 
nagyobb 
figyelmet 
fordítunk 
arra, hogy 
tisztábbá, 
szebbé 

és élhetőbbé tegyük Debre-
cent. Folytatjuk a TeSzedd! De 
inkább ne dobd el! akciót, vala-
mint a Debrecen, a mi kertünk 
mozgalmat is. A következő 
években a faültetési program, 
révén legalább további 10 ezer 
fa telepítését tervezzük Deb-
recen közterületein. A város 
köré – az uralkodó széljárási 
viszonyokat figyelembe véve 
– véderdőket telepítünk majd, 
ezáltal is tenni tudunk azért, 
hogy a városban javuljon a 
levegő minősége. Kezdemé-
nyezzük, hogy a városban 
minél több helyen megjelen-
jen a megújuló energia. Erre 
külön figyelmet fordítunk az 
intézményeink korszerűsítése 
során.
Debrecen mely választókörzetei 
problémásabbak, ahova több 
figyelmet kell fordítani?
Frakciónk számára minden 
városrész ugyanolyan fontos-
sággal bír, legyen az lakótelep, 
belváros, kertváros vagy kert-
ségi terület, tehát Debrecen 
teljes területére kellő figyel-
met fordítunk. 

Tervez-e változtatásokat a 
lakossággal történő kommu-
nikációban annak érdekében, 
hogy a polgárok és a képviselők 
könnyebben elérjék egymást?
Frakciónk minden tagja 
erős felhatalmazást kapott 
a debreceniektől, minden 

képviselőnk az egyéni körze-
téből jutott be a közgyűlésbe, 
melyet ezúton is szeretnénk 
megköszönni. Rendszeresen 
tartunk fogadóórákat helyben, 
a körzeteinkben, éppen azért, 
hogy minden debreceni lakos 
elmondhassa észrevételeit, 
vagy jelezze a problémáját. A 
város honlapján megtalálha-
tóak az elérhetőségeink, me-
lyeken fel tudják velünk venni 
a kapcsolatot, a városházán 
pedig a frakciónk munkatársa 
is segíti ebben a munkánkat. 
Emellett ki kell emeljem, hogy 
képviselőink aktívan részt 
vesznek a városrészük éle-
tében, a körzetükben sokan 
ismerik őket, elérhetőek a 
debrecenieknek!
Tervez-e változtatást abban, 
ahogyan a debreceniektől a kép-
viselőkhöz érkező kéréseket, pa-
naszokat kezelik, olyan tekintet-
ben, hogy hatékonyabban tudják 
a problémákat megoldani?
Folyamatosan azon dolgozunk, 
hogy a beérkező kéréseket, 
problémákat minél hamarabb 
kezelni tudjuk. Tapasztalataink 
szerint vannak olyan lakossági 
panaszok és kérések, melyek 
gyorsan, egyszerűbben meg-
oldhatóak és vannak olyanok 
is, melyek hosszabb időt 
vesznek igénybe. Ez egy folya-
matos-, véget nem érő munka, 
melyet örömmel végzünk a 
debreceniekért.  HBNPapp Viktor elmondta, további 10 ezer fa telepítését tervezik Debrecen közterületein  FOTÓ: KISS ANNAMARIE

Az ipar napjai jönnek a 
Debreceni Egyetemen
Egyre többen érdek-
lődnek az intézmény 
Műszaki Kara iránt.
DEBRECEN. A Műszaki Kar kép-
zési és kutatási egységeit, vala-
mint a város gazdaságfejleszté-
si terveit is megismerhetik az 
érdeklődők november 7–8-án, 
a Debreceni Egyetem és Debre-
cen Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának közös rendezvé-
nyén: az Ipar Napjain. Dr. Ailer 
Piroska Gyöngyi, a Debreceni 
Egyetem műszaki innovációért 
és képzés fejlesztésért felelős 
rektorhelyettese köszöntőjében 
kiemelte csütörtökön; a rendez-
vény kiváló lehetőséget ad a kö-
zös kapcsolatok kiépítésére. 

– Nagy örömmel látom, hogy 
a vállalatok és cégek képviselői, 
valamint az egyetem és a mű-
szaki kar hallgatói, munkatársai 
ilyen szép számban érkeztek 
hozzánk. Számunkra hosszú 
évek óta ez egy kiváló alkalom 
arra, hogy bemutatkozzunk és 
bemutassuk képzéseinket, labo-
ratóriumainkat és tudományos 
kutatási tevékenységünket. De 
talán ennél is fontosabbak azok 
a kibontakozó beszélgetések, a 
formálódó együttműködések 
és a közös gondolkodások, ame-

lyek az ipari napok alkalmából 
születnek – mondta, hozzáté-
ve: egy műszaki felsőoktatási 
intézmény számára mindennél 
meghatározóbb, hogy a környe-
ző vállalatok igényeinek megfe-
lelő szaktudást, tapasztalatot és 
a képzés befejezésekor ennek 
eredményeképpen versenyké-
pes diplomát adjon át hallgatói 
részére. 

A szakma jövője 
Egyre inkább központibb kér-
dés Debrecenben a műszaki és 
mérnöki képzés, hiszen egyre 
több betelepülő vállalat érkezik 
a cívisvárosba, ezzel pedig nő 
a Műszaki Kar hallgatói iránti 
érdeklődés. A megnyitót köve-
tően A jövő útja a Műszaki Ka-
ron címmel prof. dr. Szűcs Edit, 
a Debreceni Egyetem Műszaki 
Karának dékánja tartott elő-
adást, majd őt követte Tirpák 
Zsolt, a Debreceni Szakkép-
zési Központ kancellárja, aki 
a szakképzés jövőbeni útjait 
ismertette az érdeklődőkkel. A 
kétnapos programon mindenki 
megtalálhatja a számára érde-
kes szakkiállítást vagy szakmai 
programot, hiszen a szervezők 
színes bemutatkozókkal ké-
szülnek.  GYT

Mindenki megtalálhatta a számára vonzó programot FOTÓ: MATEY ISTVÁN

Második fővárosként „viselkedhetünk”
Egyelőre csak elvi lehe-
tőségekről döntött a 
közgyűlés két jelentős 
projekt kapcsán.

DEBRECEN. Frakciót szeretne 
alakítani az a négy képviselő, 
aki a Demokratikus Koalíció, 
a Magyar Szocialista Párt, a 
Párbeszéd Magyarországért 
Párt és a Magyar Szolidari-
tás Mozgalom támogatásá-
val jutott be a debreceni ön-
kormányzat közgyűlésébe, 
azonban a testület vezetése 
nem engedte meg nekik – ezt 
Varga Zoltán (DK) kifogásol-
ta a csütörtöki ülés elején. 
Szerinte az önkormányzat 
Szervezeti és Működési Sza-
bályzata (SZMSZ) erre vonat-
kozóan nem tartalmaz tiltást, 
ezért bíróságon keresik majd 
az igazukat. Papp László pol-
gármester azt válaszolta a 
felvetésre, hogy az SZMSZ 
egyértelműen fogalmaz, és 
akkor alakíthatnának frak-
ciót, ha az őket támogató 
pártok az önkormányzati 
választáson egy jelölőszer-
vezetként indultak volna; de 
természetesen a bíróság maj-
dani döntését elfogadják.

Telekátadás
Megválasztotta a testület a 
város közalapítványainak 
tisztségviselőit. Ennek kap-
csán a polgármester elmond-
ta: két alapítvány esetén 
vizsgálják a megszüntetés 
lehetőségét. Az egyik A Mun-
kácsy-trilógiáért Közalapít-
vány, mely lényegében elérte 
célját, a másik a Debrecen Ha-
tárok Nélkül Közalapítvány, 
ez racionalizálás miatt fejez-
heti be munkáját, vagyonát 
az Őrváros Debrecen Szerepe 
Magyarország XX. századi 

Történelmében Közalapít-
vány vehetné át. – Valóban 
közfeladat-e az Észak-Nyu-
gati Gazdasági Övezet terü-
letén, a BMW-gyár számára 
kapcsolóállomást létesíteni, 
amiből aztán majd az E.ON-
nak anyagi haszna lesz? – kér-
dezte Kőszeghy Csanád Ábel 
(Jobbik) azon előterjesztés 
tárgyalásakor, mely szerint 
az E.ON Tiszántúli Áramhá-
lózati Zrt. ingyenesen hasz-
nálatba kapna egy 3,9 hektár 
nagyságú ingatlant.

– Nemcsak a BMW-gyárnak 
lesz szüksége a kapcsolóál-
lomásra, hanem az ott lévő 
további száz hektárra bete-
lepíthető beszállítói parknak 
is, mely bevételnövekedést 
jelenthet majd a városnak, 
így áttételesen tehát valóban 
közfeladatról van szó – fejtette 
ki a válaszában a polgármes-
ter. Megjegyezte: hasonló tí-
pusú fejlesztés történt a Déli 
Ipari Parkban is. Barcsa Lajos 
alpolgármester hozzátette, az 
E.ON maga is komoly kötele-
zettséget vállal, a beruházás 

költségeinek jelentős része őt 
terheli.

Ha a fővárosnak nem kell…
Papp László bejelentette: 
Debrecenbe kerülhet két, Bu-
dapesten meghiúsulni látszó 
fejlesztés: az egyik a Liget pro-
jekt részét képező Magyar In-
nováció Háza, a másik a 2023-
as atlétikai világbajnokság. A 
polgármester elmondta, erről 
már konzultált Palkovics Lász-
ló innovációs és technológiai 
miniszterrel.

– Debrecenben olyan fo-
lyamatok zajlanak, melyek a 
gazdaságot kifejezetten a ma-
gas tudásigényű, technológiai 
iparágak, innovatív területek 
irányába mozdítják. A főváro-
si közgyűlés kinyilvánította, 
hogy a Magyar Innováció Háza 
számára nem prioritás; Debre-
cen, a másik főváros viszont 
akként kezelheti! – fejtette ki 
Papp László. Javaslata szerint 
amennyiben a főváros valóban 
elutasítja a Magyar Innováció 
Háza létrehozását, Debrecen 
egyeztet a kormánnyal, és a 

közigazgatási területén a beru-
házás megvalósításához meg-
felelő területet biztosít.

A korábbi, sikeresen meg-
rendezett sportesemények, 
európai és világversenyek 
alapján Debrecen fontolja meg 
a 2023-as atlétikai világbajnok-
ság lebonyolítását is – javasolta 
a polgármester. Hangsúlyozta: 
itt a Nemzetközi Atlétikai Szö-
vetség döntése is szükséges, 
ugyanakkor egy ilyen rendez-
vény olyan beruházásokat 
indukálna a reptéri, közúti, 
vasúti közlekedés, vagy a szál-
láshelyfejlesztés területén, 
melyek szerepelnek a város 
következő tízéves koncepci-
ójában, ezekre rá tudna erősí-
teni. 

Varga Zoltán (DK) és Mada-
rasi István (MSZP) is hozzászó-
lásában jelezte: megszavazzák 
az előterjesztést, azonban fon-
tosnak tartják tisztázni, hosz-
szú távon valóban megéri-e 
Debrecennek a két projekt. 
Varga Zoltán hangsúlyozta: 
amennyiben a Magyar Innová-
ció Háza itt épülne meg, nem 
vehetjük át készen a budapesti 
terveket, azokat hozzá kell iga-
zítani a debreceni városkép-
hez, az atlétikai stadiont pe-
dig a verseny után is fenn kell 
tartanunk. Madarasi István 
úgy vélte, nekünk nem Buda-
pesttel kell versenyeznünk, 
hanem azokat a fejlesztéseket 
végrehajtani, melyek Debre-
cen régiós központi szerepét 
erősítik.

Papp László hangsúlyozta: 
egyelőre még csak a szándék-
ról van szó, arra kér felhatal-
mazást, hogy tárgyalhasson a 
kormányzattal, s majd a rész-
letek ismeretében dönt a köz-
gyűlés. Megjegyezte, a debre-
ceni sportberuházások eddig 
sem illúziókra épültek.  SZT

Letették esküjüket a bizottságok külsős tagjai  FOTÓ: MOLNÁR PÉTER
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Számít elődje 
tapasztalataira is
NÁDUDVAR. A hivatalos jogsza-
bályok figyelembevételével 
megtörtént a polgármesteri 
munkakör hivatalos átadá-
sa-átvétele Nádudvaron Beke 
Imre és Maczik Erika között. 
Az újonnan hivatalba lépett 
településvezető jelezte a 
nyugdíjba vonuló Beke Imré-
nek, hogy számít a 13 év alatt 
összegyűlt tapasztalatára. 
Utóbbi pedig örömmel segíti 
tanácsaival továbbra is szere-
tett „szülőfaluját”.  ML

A gyerekeknek volt 
igazán tök jó a buli
CSÖKMŐ. Sok kisgyerek vett 
részt, de nagyobbak és felnőt-
tek is örömmel jelentek meg a 
Faluház Tök jó buli rendezvé-
nyén. A program közös tökfa-
ragással indult, illetve rémes 
díszek elkészítésére is volt 
lehetőség. Sötétedés után in-
dult a szellemes menet a falu 
utcáin mécsesekkel kivilágít-
va, vidáman zajongva.

 B. KISS ANDREA

Rémségek tárháza a 
művelődési házban
BÁRÁND. Halloween Partyt ren-
dezett a település könyvtára a 
napokban. A programon részt-
vevői kézműves-foglalkozáso-
kon, rémmese-felolvasáson, 
kvízjátékokon vehettek részt, 
de volt egyéb meglepetés is. 
A jelmezbe öltözött gyerekek-
nek, illetve a legszebben kifa-
ragott töklámpások alkotói-
nak ajándékkal kedveskedtek 
a rendezők.  HBN

Tököt faragtak Csökmőn  FOTÓ: B. K. A.

A tisztább és szebb környezetért
Létavértesen több kör-
nyezetvédelmi akciót is 
szerveztek, míg Nyíra-
csádon tudatosan gyűj-
tik a lehullott falevelet.

LÉTAVÉRTES. A napokban a 
szelektív hulladékgyűjtés-
ről szóló előadást, majd 
szemétszedési akciót szer-
veztek Létavértesen. Az 
eseményeken több száz ál-
talános iskolás vett részt. A 
programokat a tudatos kör-
nyezetvédelmi neveléshez 
kapcsolódó rajzverseny és 
kézműves-foglalkozás egé-
szítette ki.

Folytatásaként az Örökös 
Ökoiskola címmel rendel-
kező Irinyi János Általános 
Iskolában a diákönkormány-
zattal közösen ÖKOJÓ-Napot 
tartottak hulladékgyűjtés-
sel, környezetszépítéssel és 
sportversenyekkel. A háztar-
tások papírhulladékait idén 
ősszel is a tanulóifjúság gyűj-
tötte össze, s annak bevételét 
majd az iskolai kiránduláso-
kon használják fel.

A város gyűjtőszigetei ku-
káiba csak üveget lehet elhe-
lyezni. A műanyaghulladékot 
szervezett módon, havonta 
egy alkalommal szállítják 
el a lakásoktól. Eddig sárga 

műanyag zsákokban gyűj-
tötték, de a szeptember-ok-
tóberi kukacserék után min-
den háztartás a kommunális 
hulladékgyűjtő edénye mellé 
külön kukát kap a műanya-
goknak.

Az őszi lombhullás, a ker-
tek rendbetétele során je-
lentős mennyiségű levél és 
egyéb hulladék egy részét a 
tudatos gazdák komposztál-
ják, mások az önkormányzat 
által működtetett, a hét öt 
napján nyitva tartó zöldhulla-
dék gyűjtőpontra szállítják ki. 
A települési hulladékgazdál-
kodást és környezetvédelmet 
helyi rendelet szabályozza, 
korlátozva a tűzgyújtást, a 
kerti avar égetését.

Az őszi települési lomtala-
nítás keretében a lakosság, 
a korábbi kedvező tapaszta-
latok alapján, egy héten át a 
város két gyűjtőpontján ad-
hatták le a háztartásban fölös-
legessé vált tárgyakat.

Lehullott, összegyűjtik
Nyíracsádon a lombhullató 
fák hűs árnyat adnak a te-
lepülés közterein, a járdák, 
utak mentén a nyírségi köz-
ségben is. Az ősz beköszön-
tével azonban folyamatosan 
szabadulnak meg koronájuk-

tól, így bőven adnak munkát 
a közfoglalkoztatottaknak.

Bálega János kertésztől 
megtudtuk, hogy a település 
közparkjaiban, a járdák, utak 
és középületek mentén sora-
kozó lombhullatók között ve-
zet a vérszilva, melynek leve-
lei a hullást követően könnyen 
bomlanak, rothadnak, így 
begyűjtés után sem okoznak 
komoly problémát. Nagyobb 
gondot és főleg sok munkát 
adnak a falu főterének hatal-
mas platánjai, melyek között 
akad százéveshez közelítő is.

– A platánfa ősz elejétől 
egészen tavaszig cseréli a 
lombját, így hónapokig ad 
munkát. Nagyon fontos a pla-
tánlevelek folyamatos gyűj-
tése, mert ha sokáig marad a 
talajon, egyszerűen megfojtja 
az alatta lévő füvet. A platán-
levél ugyanis nagyon kemény 
szerkezetű, nehezen rothad, 
így az alatta lévő fű nem kap 
levegőt – magyarázta a ker-
tész, akitől azt is megtudtuk, 
hogy a platánlevél természe-

tes rothadási ideje akár egy-
két évig is eltarthat.

A szakember elmondta, 
hogy a lehullott falevél ösz-
szegereblyézése nemcsak 
esztétikai szempontból, ha-
nem a fű életfunkciói miatt 
is fontos, hisz a lombseprű, 
a gereblye fogai a gyűjtéskor 
megborzolják, így megle-
vegőztetik a füvet is, amivel 
elkerülhető a téli gombáso-
dás, mohásodás is.

Gugg Tiborné, a település 
köztereinek rendben tartásáért 
felelős közfoglalkoztatott-cso-
port vezetője elmondta, hogy 
az asszonyok ősztől tavaszig 
heti rendszerességgel gereb-
lyézik össze a főtéri platánok 
leveleit. Az összegyűjtött lomb 
az önkormányzat gyűjtőhelyé-
re kerül, ahonnan nagyméretű 
szállítóeszközzel viszik a Sport 
utcán kialakított „zöld ponthoz”, 
vagyis a zöldhulladék gyűjtésé-
re használható konténerekbe, 
melyeket az önkormányzattal 
szerződésben lévő üzemeltetők 
rendszeresen ürítenek is.  TB, KZE

Bálega János kertész gondosan ügyel a lehullott lomb kezelésére és elszállítására is Nyíracsádon FOTÓ: KEDVES ZILAHI ENIKŐ

Az Arany János Általános Iskola tanulói is bekapcsolódtak a szemétsze-
désbe Létavértesen  FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Tartalmat kapott a közösségi ház
Hat éve a Biharkeresz-
tesi Közösségi Ház még 
nem volt egyéb, mint 
üres falak, új bútorok és 
rengeteg játék.

BIHARKERESZTES. Hatalmas te-
her volt az ott dolgozók vál-
lán, hogy ezt a teret meg kell 
tölteni programokkal, gye-
rekekkel. Minden nap azon 
izgultak, hogy kik térnek be 
hozzájuk, melyik játékkal 
szeretnének játszani, mi okoz 
a gyerekeknek örömet. Ren-
geteg élményben volt részük. 
Mára azonban nagyot válto-
zott a helyzet. Megünnepel-
ték a hatodik születésnapot, 
és beszélgettek a programok-
ról is.

Temérdek program
Kirándulásokat szerveztek 
Nyíregyházára, a Vadaspark-
ba, Debrecenbe a Százholdas 
Pagonyba, az egyetemre, Be-
rettyóújfaluba a tűzoltóságra, 
a Makk Károly-moziba. Voltak 
családi programok is. Köz-
tük multikulturális nap Choli 
Daróczi Józseffel, apák nap-
ja a mindenkit megmozgató 
sportvetélkedővel, közös sza-
lonnasütések, főzések. Mind-
ezekkel az volt a céljuk, hogy 
közelebb kerüljenek a hozzá-
juk járó gyerekek családjaihoz.

A közösségi ház munkatár-
sai szoros együttműködésre 
törekszenek a helyi intéz-
ményékkel, a Bocskai István 
Általános Iskolával és a BSZC 
Bocskai István Gimnáziuma, 
Szakgimnáziuma, Szakkö-
zépiskolája és Kollégiumával 
fonódott legszorosabbra a 
kapcsolatuk. Számíthatnak 
rájuk, ha családi sportnapot 
rendeznek, ha vetélkedőt, ha 
Szakmák Éjszakáját vagy más 
rendezvényeket. Nyáron szí-
vesen látják a diákmunkáso-
kat és a közösségi szolgálatos 
diákokat.

Kezdetektől fogva szoros 
együttműködésre törekedtek 
a roma nemzetiségi önkor-
mányzattal is, akik minden 
évben náluk tartják a miku-
lásünnepségüket, de higié-
niai napot, egészségnapot is 
szerveztek már együtt.

Támogatják a helyi hagyo-
mányőrző klubokat, egye-
sületeket a maguk szerény 
módján. Akár az általuk szer-
vezett programon csapatot 
indítanak, így a Fehér Mályva 
Hagyományőrző Egyesület 
csigacsináló versenyén, vagy 
a Bihariak Biharért Egyesü-
let által szervezett táborban 
kézműves délutánt tartottak. 
A Szarkaláb Hagyományőrző 
Néptáncegyüttes rendezvé-
nyeire minden évben sós tal-

lért sütnek. A Csicsóka tájház 
számára megalkották „Miska 
bácsit”, „Bözsi nénit” és „Jan-
csikát”, a tájház szimbolikus 
figuráit. A Keresztesi Lovagok 
rendezvényére tombolaje-
gyet árultak.

A felnőtteknek is szerveztek
Jó kapcsolatot alakítottak a 
Komádi Közösségi házzal, 
már kétszer is szerveztek kö-
zös sportversenyt.

Délelőtt legfőképpen a fel-
nőtt lakosságot várják, van, 
akiknek önéletrajzírásban, 
kérvénymegírásban vagy 

akár üdülési pályázat megírá-
sában tudtak segíteni. Rend-
szeresen kapnak adomá-
nyokat magánszemélyektől, 
egyesületektől. Felnőttprog-
ramokat is szerveznek. Leg-
sikeresebb a hagyományőrző 
teadélelőttjük, amely kísérle-
ti jelleggel indult 6 éve, heti 
2-3 fővel, jelenleg 20 személy 
jár rendszeresen a kézműves 
délelőttre.

Az elkövetkező években 
hasonló színvonalú segítsé-
get szeretnének nyújtani a 
városban lakóknak.

 JUHÁSZ ANGÉLA

Sok diák eljött a születésnapi összejövetelre  FOTÓ: JUHÁSZ ANGÉLA

Életek, sorsok, emberek, 
történetek a kötetben
Megjelent Kedves-Zi-
lahi Enikő pedagógus, 
költő, újságíró érték-
mentő riportkötete.

NYÍRACSÁD. Kedves-Zilahi 
Enikő 15 éve tudósít a Haj-
dú-bihari Napló külsőmun-
katársaként Nyíracsádról és 
környékéről, s ennek a kitartó 
gyűjtőmunkának gyümöl-
cse lett az október derekán 
megjelent Acsádi történetek 
című kötet. – Sok érdekes és 
értékes emberrel találkoztam 
munkám során, akik megosz-
tották velem életük egy-egy 
részét, én pedig megírtam, 

hogy mások is tanuljanak, 
okuljanak belőle, vagy csak 
egyszerűen emlékezzenek 
– avatott be a kötet szerzője 
könyvbemutatójának estéjén 
a zsúfoltságig telt nyíracsádi 
könyvtárban.

A kötetben acsádi emberek 
beszélnek életükről, múltjuk 
egy darabjáról: karácsonyról, 
húsvétról, nemzeti ünnep-
ről, aratásról, kenyérsütésről, 
igaz hitről, a régi udvarlási 
szokásokról, a kemény fizi-
kai munkáról és a hadifogság 
borzalmairól is. – 144 oldal, 
40 főcím, csaknem félszáz 
történet és több mint 70 név 
szerepel a könyvben.  TCS

Kedves Zilahi Enikő dedikálja a könyvét  FOTÓ: TULIPÁN CSILLA
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www.dszc.hu Építéstechnológiai
2019. 11. 07.
2019. 11. 25.

Brassai
2019. 11. 13–14.

Mechwart
2019. 11. 25–26.

2019. 11. 28.Irinyi
2019. 11. 18–19.

Kereskedelmi
2019. 11. 14.
2019. 11. 27.

Beregszászi
2019. 10. 24.
2019. 11. 22.

Vegyipari
2019. 11. 14–15.

Baross
2019. 11. 14–15.

Bethlen
2019. 11. 11.
2019. 11. 13.

Péchy
2019. 10. 16.
2019. 11. 06.

Könnyűipari
2019. 11. 20–21.

346801
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Az igazi WIFI: felfelé kapcsolódni
Több mint ötezer 
résztvevő látogatott 
el a Főnix Csarnokban 
megrendezett Görka-
pocs Fesztiválra.

DEBRECEN. A Görögkatolikus 
Metropólia „Minden, ami ös�-
s�eköt” s�logennel megren-
de�ett ifjúsági találko�ójának 
pénteki nyitónapján a sereg-
s�emle há�iga�dája, Kocsis 
Fülöp érsek-metropolita ös�-
s�ege�te a hétvége legfonto-
sabb ü�enetét.

– A Görkapocs lehetőséget 
ad arra, hogy öss�ekapcsolód-
junk, akár a koncertek, akár a 
társaság által, és s�emlélteti 
a� Isten és a� ember kapcsola-

tát is. Mert valójában a� Isten 
a�, aki öss�ekapcsol bennün-
ket, hogy elhiggyük: nem va-
gyunk egyedül. Bí�om abban, 
hogy a fes�tivál megerősíti a 
barátságainkat, és egyenként 
is megerősít mindenkit a� Is-
tenhe� való tarto�ásában – fo-
galma�ott.

Oros� Ataná�, a miskolci 
egyhá�megye megyés püspö-
ke a fes�tivál második napján 
s�ólította meg a rés�tvevőket.

A főpás�tor a� emberek kö-
�ötti kapcsolatokból indult ki. 
– S�ámomra nagy élmény e� a 
sokféle kapcsolódás, de nem 
lennék püspök, ha nem vál-
tanék egy másik regis�terre: 
ha a görögök kö�ött, görögök 
és latinok kö�ött, görögök és 

minden keres�tény hittest-
vérünk kö�ött kapcsolatot 
s�eretnénk, mindenek fölött 
a fontos fölfelé kapcsolód-
ni. Mert ha e� a kapcsolódás 
nincs, nincs iga�i Wi-Fi, nincs 
egymás kö�ötti élő kapcso-
latrends�erünk. A mi kö�ös 
neve�őnk a keres�ténység és 
a Jóistennel kialakított kap-
csolatunk, ebből alakulnak 
tovább a�ok a� életet jelentő 
találko�ások és kapcsolatok, 
melyek itt, e�en a találko�ón 
tovább mélyülnek. 

Szentek a küzdőtéren
– Eddig a Görkapocs kisváro-
sok főterén, egy-egy �arán-
doklat állomásaként valósult 
meg, de most elős�ör sport-

csarnokban, kü�dőtéren tölt-
hetjük el kö�ösen a� időt. 
Mindens�entek alkalmával 
olyan s�enteket is ünnepel-
tünk, akiknek a� élets�entsé-
ge a kü�dőtérhe� kapcsoló-
dik. 1700 éve, amikor S�ent 
Demeter, a görögök akkori 
egyik ve�ető embere meg-
vallotta keres�tény hitét, egy 
tőle segítséget kérő barátja 
a� amfiteátrumban egy hatal-
mas Góliáttal s�emben aratott 
győ�elmet. Ennek a törté-
netnek is emléke�tetnie kell 
bennünket arra, hogy hagyo-
mányunkban sok nagy s�ent 
a kü�dőtéren mutatta meg a 
keres�ténységét. 

Ataná� püspök a hallgató-
sággal megos�totta a kispa-

pokkal tett római látogatásá-
nak egyik fontos állomását 
is: a� olas� fővárosban olyan 
kü�dőtereket mutattak be ne-
kik, ahol vértanúk s�á�ai, e�-
rei tanúsították a legnagyobb 
keres�tény erényt: a mindha-
lálig tartó s�eretet gyakorlá-
sát. 

A� esti evangélium s�avait 
idé�ve Ataná� püspök a „s�e-
ressétek egymást!” ü�eneté-
nek fontosságára hívta fel a 
figyelmet. – A� Úr Jé�us úgy 
s�eretné, ha évek múlva is 
s�eretnénk egymást és min-
den testvérünket, akihe� a 
gondviselő Isten minket ren-
delt. E� a Görkapocs Fes�tivál 
egyik legfontosabb feladata is 
egyben. 

Oros� Ataná� végül kös�öne-
tet és hálát mondott Istennek a 
görögkatolikusság kibontako-
�ásáho�. – Merjük hát megs�ó-
lítani a keres�tény testvérein-
ket a��al a s�eretettel, mellyel 
a� Úr Jé�us hívott meg és s�ó-
lított bennünket! – �árta gondo-
latait a miskolci egyhá�megye 
megyés püspöke.

A találko�ón a� egyhá�me-
gyéhe� tarto�ó oktatási és 
s�ociális inté�mények, vala-
mint kulturális kö�össégek 
mutatko�tak be a s�ínpadon 
és a kü�dőtéren felsorako�ó 
standok mögött egyaránt. A 
programot tudományos és 
hitéleti előadások, valamint 
könnyű�enei koncertek s�í-
nesítették.  SZD

A találkozó napközben az egész család számára izgalmas programokat és tartalmas időtöltést biztosított  FOTÓ: MOLNÁR PÉTER

Építenek és szolgálnak
Misszionárius házas-
pár tartott előadást a 
Nagytemplomban.
DEBRECEN. Rendhagyó al-
kalmat tartott nemrég a 
Nagytemplomi Református 
Egyhá�kö�ség gyüleke�eti 
termében a Gyüleke�eti Bib-
lia Iskola. 

Waldemar és Katharina 
Jesse, német miss�ionári-
us há�aspár, a Nem�etkö�i 
Lieben�elli Miss�ió tagjai 
oros�ors�ági küldetésükről 
tartottak bes�ámolót a refor-
mátus gyüleke�et tagjainak. 
Mindketten Ka�ahs�tánban 
s�ülettek. Négy gyermekük-
kel jelenleg Oros�ors�ágban 
élnek, ahol a� evangélikus 
egyhá� munkáját segítik.

Waldemar a� uráli kör�et 
esperese is. Jekatyerinburg-
ban három gyüleke�etet ala-
pítottak, a mostani s�olgálati 
helyükön, Cseljabins�kban 
pedig egy negyediket ve�et-
nek. Küldetésükről meséltek, 
feladataikról, a� oros� életről, 
hogyan telnek mindennapja-
ik, melyeket a követke�ő ige 
segíti: „Légy hű mindhalálig, 

és neked adom a� életnek ko-
ronáját!” (Jelenések 2:10b)

Öt kontinensen
A rendhagyó estet Török And-
rás, a Nem�etkö�i Lieben�elli 
Miss�ió Molnár Mária Alapít-
vány elnöke nyitotta meg. Kö-
s�öntőjében kiemelte, hogy 
négy fontos munkaköre van 
a miss�iónak: gyüleke�et-

alapítás és gyüleke�etépítés, 
meglévő gyüleke�etek fel-
kés�ítése önálló külmiss�iói 
s�olgálatra, s�ociális munka 
és vidékfejles�tés, mely el-
engedhetetlen a keres�tény 
egyhá� s�olgálatáho�, illetve 
fontos a partneri kapcsolatok 
kiépítése.

A Lieben�elli Miss�ió no-
vember 13-án ünnepli 120 
éves megalakulását. Jelen-
leg öt kontinensen kö�el 230 
miss�ionáriussal vannak je-
len. A Miss�ió magyarors�ági 
ágát, a Molnár Mária Külmis�-
s�ió Alapítványt felkérésükre 
As�talos Zoltán református 
lelkés� alapította a Németor-
s�ági Lieben�elli Miss�ióval 
karöltve.

A megjelenteket kös�öntöt-
te még Vad Zsigmond espe-
res, a Nagytemplom ve�ető 
lelkipás�tora és dr. Nagy Ali�, 
a Miss�iói Bi�ottság elnöke. 
A� estet kö�ös imádsággal és 
énekléssel �árták.  
 DANDÉ MELINDA

Török András, Katharina és Waldemar Jesse, Nagy Aliz és Vad Zsigmond 
(balról jobbra) az eseményen  FOTÓK: DANDÉ MELINDA

Valójában az Isten 
az, aki összekap-
csol bennünket, 
hogy elhiggyük: 
nem vagyunk 
egyedül.  
KOCSIS FÜLÖP

A misszióban részt vevő házaspár „zenés beszámolója”347633347633

GYERMEKMOSOLY 2019
WWW.HAON.HU/GYERMEKMOSOLY

A NEVEZÉS ÉS ONLINE SZAVAZÁS 2019. NOVEMBER 8-IG TART.

JÁTSSZON VELÜNKÉRTÉKES LIBRINYEREMÉNYEKÉRT!

KERESSÜK
A LEGCUKIBB
MOSOLYT!

HIRDETÉS

Az Úr Jézus úgy 
szeretné, ha évek 
múlva is szeret-
nénk egymást és 
minden testvérün-
ket, akihez a gond-
viselő Isten minket 
rendelt. 
OROSZ ATANÁZ
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Hamarosan 
elérhető az 
oltóanyag
BUDAPEST. Bár még nincs 
influenzajárvány az ország-
ban, már érdemes kérni az 
influenza elleni oltóanyagot, 
melynek beadása után két hét 
alatt alakul ki a védettség.

– A jövő hét végén már a 
patikákban lesz az influenza 
elleni oltóanyag, a rizikócso-
portba tartozók és a 60 év fe-
lettiek számára az 1,3 millió 
adag, ingyenes vakcina már 
elérhető – mondta Horváth 
Ildikó, az egészségügyért fe-
lelős államtitkár kedden, Bu-
dapesten. A rizikócsoportba 
tartoznak például a várandós 
kismamák, a cukorbetegek, 
a szív-, érrendszeri betegség-
ben szenvedők. 

Müller Cecília országos 
tisztifőorvos hangsúlyozta: a 
betegség ellen a legjobb vé-
dekezés az oltás, a szakem-
berek a járvány csúcsát jövő 
év elejére várják. Az influ-
enza elleni védőoltás idén is 
háromkomponensű, két A és 
egy B vírusvariánst tartalmaz. 
Az oltóanyagban nincs élő ví-
rus, így az megbetegíteni nem 
tud – emelte ki a szakember. 
Az influenzavírus a legválto-
zékonyabb vírus, ezért kell 
évente, még a járvány előtt 
újra kérni az oltást.  MTI

„Az élet: küzdelem a 
vasért és az oxigénért”
A kutatók szakmai 
konferenciáján számos 
kérdést megvitatnak. 
DEBRECEN. Hatékonyabb di-
agnosztikai módszereket és 
gyógyító eljárásokat ered-
ményezhet a Debreceni 
Egyetem egyedülálló kuta-
tási programja, az Ironheart 
– hangzott el a csütörtök 
délelőtti sajtótájékoztatón. 
Az Ironheart, azaz a Szív– és 
Érkutatási Kiválóságközpont 
célja, hogy új laboratóriumi 
módszereket és kardiovasz-
kuláris gyógyszerjelölteket 
vezessen be a klinikai gya-
korlatba. Ezen 11 kutatócso-
port, mintegy 130 szakember 
dolgozik. A csütörtöki konfe-
rencián elsősorban a harma-
dik év eredményeit mutatták 
be. Az intézmény egyedülálló 
kutatási program 2016-ban 
kezdődött és 2020. december 
31-ig tart.

Megoldást kínál
A Debreceni Egyetem tudo-
mányos rektorhelyettesétől a 
sajtótájékoztatón megtudtuk, 
fejlődő világunkban a szív– és 
érrendszeri betegségek a rá-
kos megbetegedések mellett 
a vezető halálokok. – Ez nagy-
ban köszönhető a társadalom 
mozgásformáinak, illetve a 
táplálkozási szokásoknak. 
Minden olyan kutatás, ami az 
ezzel kapcsolatos problémá-
kat orvosolja és vizsgálja, s 
esetleg megoldást kínál, az a 

nemzetközi és természetesen 
a hazai kutatások élvonalába 
tartozik – mondta el Csernoch 
László.

Van remény
Prof. dr. Balla György úgy 
fogalmazott, hogy az élet a 
vasért és az oxigénért való 
küzdelem, s az Ironheart csa-
pata azon dolgozik, hogy ez a 
küzdelem az ember számára 
előnyösen végződjön. Hoz-
zátette, az 1,2 milliárd forin-
tos pályázati finanszírozás új 
gyógyszerek és diagnosztikai 
eljárások fejlesztését is lehe-
tővé teszi. – Amikor egy fer-
tőzést kapunk, akkor a szer-
vezet elhívja a baktérium elől 
a vasat, és ezt eldugja, hogy 
meg gyógyuljunk – mutatott 
rá a Gyermekgyógyászati Kli-
nika igazgatója, a program 
vezetője. 

– A mai világban csak a sike-
rekről beszélünk, de ennek a 
csapatnak a sikertelenség ad 
erőt, hiszen azért kutatnak, 
hogy azt megoldják – fogal-
mazott dr. Balla György. Bízik 
abban, hogy a konferencián 
sok kérdésre kapnak választ, 
s még több fog születni. – Van 
remény, hogy mind a magas 
vérnyomás, mind aritmiák, 
szívelégtelenség, érelmesze-
sedés, valamint koraszülött 
kérdésekben választ talál-
junk, hiszen a tudomány 
arról is szól, ami nincs meg-
oldva – hangsúlyozta az igaz-
gató. ND

Csernoch László (balról) és Balla György  FOTÓ: NAGY DÓRA

Megizzasztották a zsűrit (is)
Dupla debreceni siker a 
Sauna Herbal Cup ma-
gyar fordulóján; csak 
cívisvárosiak a magyar 
válogatottban.

DEBRECEN. Három napig az 
Aquaticumra figyelt a hazai és 
nemzetközi szaunás közös-
ség, rekordrészvétellel zajlott 
a nemzetközi Sauna Herbal 
Cup hazai fordulója, melyre 
az egész országból és külföld-
ről is érkeztek szaunarajongó 
vendégek Debrecenbe.

A nagyszabású rendezvé-
nyen a 18 versenyzőt négyta-
gú nemzetközi zsűri bírálta. A 
verseny tétje sem volt kicsi: az 
első két helyezett szaunames-
ter, valamint a nemzetközi 
döntő tavalyi győztese képvi-
selheti Magyarországot a finá-
léban, mely november 21–24. 
között lesz Csehországban, az 
Aqualand Moraviaban.

Peeling és relax
A versenyzők két kategóriában: 
testápoló peeling kategóriában 
és relax szaunaprogram kate-
góriában indultak. A profi mes-
terekből álló mezőny nagyon 
szoros versenyt hozott, amely 
a szó szoros értelmében is ala-

posan megizzasztotta a zsűrit. 
Az eredményhirdetés izgal-
mas pillanataiban a közönség 
tomboló vastapssal ünnepelt, 
mikor kiderült, két debreceni 
mester áll az élen: első helyen 
Végh Sándor, második helyen 
Orendi János végzett, mind-
ketten az Aquaticum Spa szau-
namesterei. Így ők képviselhe-
tik hazánkat a cseh döntőben 

– Végh Tímeával közösen, aki 
a tavalyi Herbál Kupa nemzet-
közi döntőjének győzteseként 
az idein is automatikusan részt 
vehet.

A debreceni fiúk az egyes 
versenyszámokban is ta-
roltak: a peeling kategóriát 
Orendi János nyerte, míg a 
relaxban Végh Sándor győ-
zött, Orendi János a második 

helyen végzett. A közönség-
díjak esetében is hasonló volt 
a siker: peeling és összevont 
kategóriában Orendi Jánost, 
míg a relaxban Végh Sándort 
díjazta a közönség.

A döntő így óriási debreceni 
sikert hozott, az Aquaticum 
SPA három szaunamestere 
képviseli hazánkat a Sauna 
Herbal Cup döntőjében.  HBN

Végh Sándor és Orendi János győzelmi mámorban  FOTÓ: FACEBOOK/AUFGUSS MASTERS HUNGARY

 Tények és tévhitek az öngyógyításban
Az antibiotikumok indokolt használatáról, a hamis gyógy-
szerek veszélyeiről és az étrend-kiegészítőkről is szó lesz a 
Szenior Egyetem pénteki rendezvényén, 16 órakor az Élettu-
dományi épület nagyelőadójában.  FOTÓ: UNIDEB

Kínai orvosi rendelő 

Dr. Wang Yu Cai
Hagyományos kínai orvos

Debrecen, Bethlen u. 6–8. 
(Mediterrán Ház, a régi OTI-val szemben)

Bejelentkezés: 30/450-60-70
www.kinaigyogymod.hu

Magyarországon már 22 éve praktizáló és 
35 éves szakmai tapasztalattal rendelkező

Akupunktúra, kínai hagyományos 
orvoslás és gyógyszerészet stb.

INGYENES állapotfelmérés 
a Megyekártyát felmutatóknak 
az első alkalommal.

Kezelési díjak már 1000 Ft-tól elérhetők!
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TELJES KÖRŰ 
FOGÁSZATI 

ELLÁTÁS

Dr. Horai Zsolt
FOGORVOS

DIVINUS FOGÁSZAT
www.divinus-fogaszat.hu

+36 (20) 945-7198, +36 (52) 510-976

KERTVÁROSI FOGÁSZAT
www.fogszerviz.hu

+36 (20) 945-7198 35
37
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SÉRVPANASZOK
Műtét nélküli kezelése!

EGYEDI MÉRETRE KÉSZÜLŐ SÉRVKÖTŐK, 
TÖKÉLETES VÉDELMET NYÚJTANAK MINDEN SÉRVRE!

Méretre rendelhető az alábbi címen:
2019.  november 13., szerda  de. 9.30–11.30 h között

MED-INCO Gyógyászati üzlet, Debrecen, Széchenyi u. 2.
Csonka templom mellett.

Információ: Spranz Kft. 2097 Pilisborosjenő, Fő út 3.
Tel.: 26/336-122 v. 26/336-322 • E-mail:  info@spranz.hu • www.spranz.hu
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64

 (Nagytemplom mellett)

Tel.:  (52) 413-115, 
(52) 530-517

nap-debrecen.gyongypatikak.hu
E-mail: nappatika@vipmail.hu

elleettt))

1155,,, 
5177

patikkaakk..hhuu
mail.hhuuu
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Vérnyomás-, vércukorszint-mérés!

Defibrillátor van a patikában!
Facebook: NAP Patika – Debrecen

Az év minden napján!
Nyitva: 8.00–22.00

ÜGYELETI DÍJ NÉLKÜL!

Debrecen, Hatvan u. 1.
35
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Nap Patika

Megoldás az érbetegeknek
Milyen új lehetőségek 
vannak az érszűkület 
kezelésében a Vital 
Port Egészségcent-
rumban?
DEBRECEN. Az érszűkület so-
káig nem okoz panaszt, később, 
járáskor fáradékonyság vagy a 
vádliban fájdalom, görcs jelent-
kezik. Belső szerveknél az adott 
szerv károsodását okozza, a 
szívnél szívinfarktushoz, agy-
nál agyinfarktushoz vezethet. 
Évente Magyarországon ötezer 
végtagot amputálnak, melynek 
nagy részét meg lehetne előzni. 
Az érszűkület férfi aknál gyakran 
okoz potenciaproblémákat. Ezen 
problémák megelőzésére, keze-
lésére fejlesztették ki a „Mofetta 
M” kabint, melyben szén-dioxid 
gyógygázzal lehet kezelni az 
érszűkületes betegeket, bárhol 

az országban. Magyarorszá-
gon a szakorvosok hivatalosan 
is javasolják az érbetegeknek a 
szén-dioxid-terápiát.

Kezelés előnyei
A „Mofetta M” szén-dioxid-terá-
pia előnye, hogy mellékhatások 
nélküli, a teljes érrendszerre 
fejti ki hatását, alkalmazható a 
meglévő gyógyszeres kezelé-
sek mellett, ugyanakkor fájda-
lommentes, nincs káros hatása 
a szervezetre, a járástávolság 
nő. Csökkennek, vagy meg-
szűnnek a fájdalmak és a gör-
csök, a fekélyek könnyebben 
gyógyulnak, illetve javul a kon-
centráció és emlékezet, a köz-
érzet és az alvás minősége is. 
– 82 éves vagyok. Évek óta 
egyre jobban fájtak a lábaim. 

Alig bírtam menni. Eleinte csak 
éjszaka, de most már nappal is 
többször húzta a görcs a lába-
mat. Kékes-lilás elszíneződések 
voltak rajta. Három lábujjam any-
nyira fájt, hogy azt sem bántam 
volna, ha levágják. A lányom vitt 
el a rendelőbe. Azonnal elkezd-
tük a kezeléseket, s a 8-9. alka-
lom után megszűntek a görcsök, 
könnyebben bírok járni. A láb-
ujjaim egyáltalán nem fájnak, a 
színe is visszajött. Nagyon örü-
lök, hogy kipróbáltam a „Mofetta 
M” kezelést – mondta el tapasz-
talatait Sz. László egyeki lakos.  

·  végtagfájdalom (pl. lábszárgörcs),
·  hideg, elkékült kezek-lábak, fáradé-

kony lábak
·  szédülés, fejfájás, fáradékonyság
·  érszűkület, magas vérnyomás
·  meddőségi és impotencia problémák
·  ízületi fájdalmak, csökkent járástá-

volság
·  derékfájdalom, Raynaud-szindróma

Alábbi panaszok 
kezelésében segít

Enyhíti a panaszokat 
FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

VITAL PORT  
EGÉSZSÉGCENTRUM

Tel.: 06-70/376-77-77  
Debrecen, Simon� y u. 54 .

Hajdúböszörmény, Kórház tér 1. 
www.vitalport.hu  

„Mofetta M” terápia
bérlet áraiból, 

Doppler-érvizsgálat
árából 15%

kedvezmény
Érvényes 2019. november 11–15-ig,

a kupon felmutatásával együtt.
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Nekem nem kell ez a sz.r VAR. Sohasem kel-
lett volna bevezetni. 

Mérgesen nyilatkozott Nenad Bjelica, a Dinamo Zagreb vezetőedzője, miután csapata 3–3-as dön-
tetlent játszott a Sahtar Doneckkel a BL-ben úgy, hogy a zágrábiak a 93. percben két góllal vezettek

12
A Magyar Labdarúgó-szö-
vetség versenybizottsága 
mai ülésén döntött a Magyar 
Kupa 8. fordulójának kezdési 
időpontjairól – írja a Loki hi-
vatalos honlapja, a dvsc.hu. 
Mint ismert, a Debrecen a má-
sodosztályban szereplő Doro-
gi FC otthonában lép pályára. 
Most már az is eldőlt, hogy 
a találkozót december 4-én, 
szerdán 12 órától rendezik 
majd meg a Buzánszky Jenő 
Stadionban.

Lehet, hogy ötöt 
lehet cserélni
LABDARÚGÁS. Az olasz lab-
darúgó-bajnokság harmad-
osztályában (Serie C) már a 
2017–2018-as szezon kezdete 
óta engedélyezett a meccsen-
kénti öt cserelehetőség, és az 
olasz szövetség az élvonalban 
is bevezetné ezt a szabályt. 
A Serie A-ban jelenleg a kez-
dőjátékosok mellett 12 főt 
nevezhet egy vezetőedző a 
bajnoki mérkőzésekre, közü-
lük azonban legfeljebb három 
szállhat be a meccs folyamán 
az eddigi szabályok szerint – 
ezt változtatnák meg.

Babos Tímea már a 
negyeddöntőben van
TENISZ. Babos Tímea máso-
dik győzelmével bejutott a 
negyeddöntőbe a 100 ezer 
dollár (30 millió forint) össz-
díjazású sencseni kemény 
pályás női tenisztornán csü-

törtökön, magyar idő szerint 
reggel – jelentette a Nemzeti 
Sport Online.

A világranglistán 104. játé-
kos – aki vasárnap ugyanott 
sorozatban harmadszor nyer-
te meg párosban a WTA-vi-
lágbajnokságot – csütörtökön 
6:2, 2:6, 6:0-ra megverte a 
holland Bibiane Schoofsot 
(149.). 

A találkozó 1 óra 44 percig 
tartott.

Az ötödik helyen kiemelt 
magyar teniszező – honlapja 
szerint – a nyolc között a má-
sodikként rangsorolt, hazai 
közönség előtt szereplő Csu 
Linnel (83.) csap össze, akit 
legyőzött eddigi két mérkő-
zésükön.  HBN

Megtisztelő a meghívás
A Loki védője, Pávko-
vics Bence ott lesz a 
két fontos találkozóra 
készülő válogatott 
keretében.

LABDARÚGÁS. A magyar nem-
zeti együttes novemberben 
két kiemelt jelentőségű mér-
kőzést vív, igaz, merőben 
más okokból lesznek rendkí-
vül fontosak a meccsek.

15-én pénteken az Új Pus-
kás Ferenc Stadion avatóján 
a kétszeres világbajnok Uru-
guay lesz az ellenfél Buda-
pesten, majd az azt követő 
kedden Cardiffban, Wales el-
len játszik sorsdöntő találko-
zót a címeres mezbe öltözött 
alakulat: ha nyernek Bale-ék 
ellen, a mieink kijutnak az 
Európa-bajnokságra.

Járt már a Puskásban
Marco Rossi szövetségi ka-
pitány hétfőn hirdette ki 
keretét, és a névsorban egy 
debreceni futballistára is rá-
bukkanhattunk, ugyanis a 
DVSC belső védője, Pávkovics 
Bence is meghívót kapott. A 
hátvéd nem először lett ke-
rettag, de eddig még nem mu-
tatkozott be a válogatottban. 
Talán majd most jön el az ő 
ideje... – Otthon voltam a csa-
ládommal, amikor meg-
kaptam a hírt, örültünk 
neki nagyon – idézte 
fel a pillanatot Pávko-
vics Bence. – Boldog 
vagyok, hogy ott lehetek 
majd ismét, főleg úgy, hogy 
az év legfontosabb meccse 
következik Walesben. Előtte 
pedig jön az Uruguay elleni 
stadionavató, ahol több mint 
hatvanezer ember lesz, az 
is egy kiemelkedő esemény. 
De ne feledjük, előtte vasár-

nap a Ferencvárost fogadjuk, 
minden mással csak azt kö-
vetően akarok foglalkozni. 

Megjegyezném, reálisan kell 
látni a helyzetemet: Willi 
Orbán sérülése volt a kulcsa 

annak, hogy most meghívót 
kaptam, amolyan biztonsági 
tartalékként. Ennek ellenére 
reménykedem benne, hogy 
szerepet kapok valamelyik 
összecsapáson, és akkor sze-
retném bizonyítani, helyem 
van a keretben – mondta a 
labdarúgó, aki az építésekor 
már járt a Puskásban.

Jön a Fradi
– Amikor legutóbb a váloga-
tottnál voltam, akkor még 
nem volt kész az aréna, de 
szerveztek nekünk egy stadi-
ontúrát. Nagyon szép létesít-
mény lett, illik méltóképpen 
szerepelni a megnyitón az 
„uruk” ellen – fogalmazott 
Pávkovics, akivel még egy-
szer szóba hoztuk a vasárnap 
17 óra 15 perckor kezdődő, 
Fradi elleni rangadót a Nagy-
erdei Stadionban.

– A csütörtöki, CSZKA 
Moszkva elleni Európa-li-
ga-meccs után érkezik hoz-
zánk az FTC. Nekik a nemzet-
közi porondon is teljesíteniük 
kell, két nappal később pedig 
hozzánk látogatnak. Mindig 
jó mérkőzéseket, ki-ki pár-
harcokat vívunk a zöld-fehé-
rekkel, szeretnénk itthon tar-
tani a három pontot, s ezzel 
megörvendeztetni a szurko-
lóinkat – mondta a Naplónak 
Pávkovics.  TN

Pávkovics Bence a két válogatott találkozó előtt még a Fradival is talál-
kozik  FOTÓ: KOVÁCS PÉTER

Real Madrid: Rodrygo csodát tett
A tizennyolc éves brazil 
támadó mesterhár-
mast ért el a BL-ben, 
Raúl után ő a legfiata-
labb ezen a téren.

LABDARÚGÁS. Élete második 
Bajnokok Ligája-mérkőzé-
sén mesterhármast szerzett 
Rodrygo, a Real Madrid 18 
esztendős brazil labdarúgója, 
aki ezzel az elitsorozat törté-
netének második legfiatalabb 
triplázója lett – írja a Nemzeti 
Sport Online.

Hat perc alatt dupla
A Santostól szerződtetett te-
hetség szerdán tizennyolc 
évesen és 301 naposan szer-
zett három gólt a Galatasaray 
ellen (6–0). A BL-ben ennél 
fiatalabban (egészen ponto-
san tizennyolc esztendősen 
és 113 naposan) Raúl tudott 
triplázni. A spanyol legenda 
1995 októberében a Ferencvá-
ros ellen talált be háromszor 
– ugyancsak a Real Madrid 
színeiben.

Rajtuk kívül csak az angol 
Wayne Rooney talált be egy 
találkozón háromszor a 19. 
születésnapja előtt a BL-ben: 
a Manchester United koráb-
bi kiváló csatára élete első 
BL-mérkőzésén, 2004 szep-
temberében a Fenerbahce 
kapuját vette be három alka-
lommal.

Rodrygo szerda este Mad-
ridban már az összecsapás 

legelején kétszer megvillant. 
Egészen pontosan 6 perc 14 
másodperc alatt duplázott, 
ami rekord az elitsorozatban 
a duplázásokat figyelembe 
véve. A brazilok szupertehet-
sége nem sokat késlekedett, 
az biztos!

Ronaldo nyomdokain?
A brazilok közül csak egy lab-
darúgó triplázott fiatalabb-

ként európai kupameccsen. 
Sokan emlékezhetnek Ro-
naldo 1994-es produkciójára, 
amikor a holland PSV játéko-
saként rögtön első európai 
kupatalálkozóján mesterhár-
mast szerzett a német gár-
da, a Bayer Leverkusen ellen 
– mindezt néhány nappal a 
később kétszeres aranylabdás 
futballista 18. születésnapja 
előtt.  HBN

Rodrygót (felül) Karim Benzema köszönti gólja után  FOTÓ: AFP

Bizton lehet számítani a jó hangulatra vasárnap  FOTÓ: KOVÁCS PÉTER

Babos Tímea  FOTÓ: AFP

Jól fogynak a jegyek  
a hétvégi mérkőzésre
LABDARÚGÁS. Nagy az érdeklő-
dés a Nagyerdei Stadionban 
vasárnap délután negyed 
hattól rendezendő Ferenc-
város elleni rangadóra. A két 
vendégszektorba szóló be-
lépők egy nap alatt elkeltek, 
de a hazai lelátókra is szépen 
fogynak a tikettek, így egy re-
mek hangulatú összecsapás 
várható.

Az ellenfél ebben a sze-
zonban mindössze egyetlen 
vereséget szenvedett a baj-
nokságban, nem vár tehát 
könnyű feladat csapatunkra, 
de szurkolóink támogatásá-

val sikerülhet egy szép ered-
mény elérése.

Emlékezhetünk rá, a két 
gárda legutóbbi, Nagyerdei 
Stadionban rendezett mér-
kőzésén is a zöld-fehérek 
számítottak esélyesnek, ám 
egy fantasztikus találkozón a 
Loki Tőzsér Dániel 11-esével 
és Zsóri Dániel 93. percben 
szerzett ollózós góljával 2–1-
es győzelmet aratott.

Érdemes elővételben meg-
vásárolni a belépőket online 
vagy a Nagyerdei Stadionban 
található DVSC Ajándékbolt-
ban.  HBN

Lemondott Szpisljak, 
távozik Nyíregyházáról
LABDARÚGÁS. Felajánlotta le-
mondását – amit a vezetőség 
el is fogadott – Zoran Szpisl-
jak, az NB II.-ben szereplő 
Nyíregyháza Spartacus veze-
tőedzője – közölte hivatalos 
oldalán a szabolcsi klub. A ko-
rábban a Lokinál pályaedző-
ként dolgozó tréner utódját 
egyelőre nem nevezték meg.

A Nyíregyháza legutóbbi 
három mérkőzését elveszítet-
te: a bajnokságban a Gyirmót  
és szerdán a Siófok verte meg 
a Szparit (utóbbi 6–1-re), míg 
az MK-ból a harmadosztá-
lyú III. Kerületi TVE 5–0-val 
búcsúztatta Zoran Szpisljak 

együttesét. A szabolcsiak ed-
digi 14 NB II.-es bajnokijukon 
négy győzelem és egy döntet-
len mellett 9 vereséget szen-
vedtek, az így megszerzett 13 
ponttal a 16. helyen állnak a 
tabellán.

„Elértük azt a pontot, ami-
kor úgy érzem, azzal segítek 
a legtöbbet a Szparinak, ha 
távozom. Nem tudok olyan 
új impulzust adni a játéko-
soknak, olyan megoldásokat 
találni, mely előre visz. Sajná-
lom, mert megkaptam a bizal-
mat, de nem úgy alakultak az 
eredmények, ahogy szerettük 
volna – mondta a tréner.  HBN

Illik méltóképpen 
szerepelni a sta-
dion megnyitóján 
Uruguay ellen. 
PÁVKOVICS BENCE

BL, 4. forduló
A csoport
Real Madrid (spanyol)–Galatasaray  
(török) 6–0 
PSG (francia)–FC Bruges (belga) 1–0
B csoport
Bayern München (német)–Olympia
kosz Pireusz (görög) 2–0
Crvena zvezda (horvát)–Tottenham 
Hotspur (angol) 0–4
C csoport
Atalanta (olasz)–ManCity (angol) 1–1
Dinamo Zagreb (horvát)–Sahtar Do
neck (ukrán) 3–3 
D csoport 
Lokomotiv Moszkva (orosz)–Juventus 
(olasz) 1–2 
Leverkusen (német)–Atlético (spa
nyol) 2–1
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Röviden

Meglepetésre 
kiestek a kupából
FUTSAL. A férfi futsal Magyar 
Kupa első fordulóját rendezték 
meg szerdán: a DEAC a TFSE 
együttesének otthonában 
vendégszerepelt és szenve-
dett 3–2-es vereséget. Nyeste 
Csaba a hatodik percben ve-
zetést szerzett a Debrecennek, 
azonban a hazaiak gyorsan 
egyenlítettek. A szünet előtt 
Kántor Tamás is betalált, a ri-
vális azonban ismét egalizált. 
Az NB II. Nyugati csoportjának 
listavezetője a második félidő-
ben megszerezte a mindent el-
döntő találatot, ezzel eldöntve 
a továbbjutás sorsát.  HBN

Néggyel kevesebb 
versenyszám lesz
ATLÉTIKA. Az ideinél nyolccal 
kevesebb, nemenként csak 
12-12 szám lesz állandóan 
programban az atlétikai Gyé-
mánt Ligában. Jövőre nem 
szerepel majd mindenhol a 
női és férfi 200 méter, a disz-
koszvetés, a hármasugrás és a 
3000 méter akadályfutás.  MTI

Tiltott szert 
használhatott 
ATLÉTIKA. Doppingvétség gya-
núja miatt felfüggesztették a 
kétszeres paralimpiai bajnok 
olasz atléta, Martina Caironi 
versenyzői jogát. A 30 éves 
Caironi szervezetében a szte-
roidok közé tartozó klosztebol 
nyomaira bukkantak. A mintát 
október 17-én, versenyen kívül 
adta. Az olasz sportoló a 2012-
es londoni és a 2016-os riói pa-
ralimpián az úgynevezett T42-
es kategóriában 100 méteren 
diadalmaskodott.  MTI

Remek rajtot vett  
a női válogatott
JÉGKORONG. A kínai válogatott 
felett aratott 5–0-s sikerrel 
rajtolt a szlovákiai Nagymi-
hályban zajló felkészülési 
tornán az A csoportos világ-
bajnokság előtt álló magyar 
női jégkorong-válogatott. Pat 
Cortina szövetségi kapitány 
együttese pénteken 19 órától 
a vb-rivális dánok ellen lép 
jégre, majd szombaton hely-
osztóval zárja a viadalt. De-
cemberben Szocsiba utazik a 
csapat, az ottani Hat Nemzet 
Tornán a magyar mellett még 
a házigazda orosz, a cseh, 
a dán, a norvég és a francia 
válogatott indul. A kanadai 
rendezésű világbajnokságon 
a magyar válogatott – amely 
története során először szere-
pelhet a legmagasabb osztály-
ban – március 31-én a csehek 
ellen kezdi meg szereplését a 
B csoportban.  MTI

Kristin Pudenz  FOTÓ: AFP

Martina Caironi   FOTÓ: AFP

Ismét a győztes útra lépnének 
a cívisvárosi kosárlabdázók
Kádár Tamás, a DEAC 
másodedzője úgy véli, 
csapatjátékban és 
dobásszázalékban kell 
előrelépniük.

KOSÁRLABDA. Újabb idegen-
beli csata vár a DEAC kosár-
labdázóira. Az élvonalbeli 
bajnokság hetedik forduló-
jában, pénteken 18 órától 
Szegeden vendégszerepel-
nek Kovács Adrián tanítvá-
nyai. 

A debreceniek számára re-
mekül indult a szezon, első 
három mérkőzésüket meg-
nyerték, az utóbbi hármat 
viszont elveszítették. A Na-
turtex-SZTE-Szedeák nem 
dicsekedhet túl jó mutatók-
kal, egy sikert leszámítva 
ötször alulmaradt Andjelko 
Mandics alakulata.

Erősebb, mint látszik
A héten Stefan Moody sze-
mélyében új légiós érkezett 
a DEAC-hoz, az amerikai 
pályára lépésére jó esély 

van. Ha minden jól megy, 
a sérüléssel bajlódó Isaiah 
Armwoodra is számíthat 
a szakmai stáb pénteken. 
Mint kiderült, a vezetőség 
Lluis Costa teljesítményével 
nem volt megelégedve, így ő 
távozik a klubtól. 

– Tény és való, hogy az 
utóbbi meccseken megtor-
pant a csapat, és bár Sze-

geden sem lesz könnyű 
dolgunk, szeretnénk vissza-
térni a győztes útra. A szege-
diek évek óta hagyományo-
san nagyon jók hazai pályán, 
és bár az eddigi eredménye-
ikből úgy tűnhet, hogy egy 
könnyedebb összecsapás 
várhat ránk, ez közel sincs 
így. Összességében egy jó 
kis csapatot rakott össze 

Andjelko Mandics, remek 
légiósaik vannak, plusz ját-
szik náluk vagy két-három 
jó képességű magyar kosa-
ras is. A héten azon dolgoz-
tunk, hogy új játékosunkkal 
átvegyük a taktikát, úgy néz 
ki, Armwood is visszatérhet, 
így végre újra teljes kerettel 
állhatunk ki – mondta el 
érdeklődésünkre Kádár Ta-

más, a DEAC másodedzője, 
aki szerint ahhoz, hogy si-
kerrel járjanak, mindenképp 
előre kell lépniük csapatjá-
tékban és dobószázalékban.

A cívisvárosiaknak a lepat-
tanózásra is kiemelt figyel-
met kell majd fordítaniuk, 
illetve az Asbury-Krapics 
páros semlegesítése is 
kulcskérdés lehet.  SZADÓ

Kádár Tamás szerint nehéz dolguk lesz, de nyerni szeretnének FOTÓ: FACEBOOK

Eredmények
Diák A-B ob (2008-ban születettek) 
40 kg: 1. Süveges Fanni 
38 kg: 3. Fedora Ferenc 
+60 kg: 5. Fagyal Máté 
2007-ben születettek: 
38 kg: 3. Raus Kíra Emma 
Ifjúságú ob Cegléd 

44 kg: 3. Gönczi Dorina 
52 kg: 5. Wladimír Danica 
70 kg: 5. Leel-Őssy Luca 
60 kg: 5. Kriuchkov Szerhijovics Ivan 
Edzők:
Nagy István, Balogh Csaba, Raus 
Tamás  

A debreceni dzsudokák kitettek magukért FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Ob: bajnoki címvédés 
a diákkorosztályban
Süveges Fanni ismét a 
dobogó legmagasabb 
fokára állhatott fel.
DZSÚDÓ. Több mint 300 ver-
senyző részvételével Kecs-
keméten rendezték meg 
a Diák A-B korosztályos 
országos bajnokságot. Az 
esztendő kiemelt viada-
lán a Debreceni Sportcent-
rum-Sportiskola dzsudokái 
is tatamira léptek: az erős 
mezőnyben Süveges Fanni 
(40 kg) megvédte bajnoki 
címét, de Fedora Ferenc (38 

kg) és Raus Kira (38 kg) is 
dobogóra állhatott, míg Fa-
gyal Máté (+60 kg) az ötödik 
helyen fejezte be a versen-
gést. 

A ceglédi ifi ob-n szintén 
népes mezőny állt rajthoz, 
az indulók száma 300 felett 
volt. Itt sem maradt el a deb-
receni érem, Gönczi Dorina 
(44 kg) bronzérmet szerzett, 
de pontszerző, ötödik helyen 
végzett Wladimír Danica (52 
kg), Leel-Őssy Luca (70 kg) és 
Kriuchkov Szerhijovics Ivan 
(60 kg) is.  HBN

A szegediek évek 
óta hagyományo-
san nagyon jók 
hazai pályán. 
KÁDÁR TAMÁS

ÜNNEPVÁRÓ

KUPONAKCIÓ
SZUPER HÉTVÉGI 

Vásároljon 11.09-én, szombaton és 
7000 Ft  

700 Ft
adunk ajándékba!

-

Ft700
LIDL KUPON

ÜNNEPVÁRÓ KUPONAKCIÓ!

7000
700 Ft

adunk ajándékba!

FtFt

ONNLIDL KUPONDL KUPDL 

ÜÜÜNNNNNNNEEEEPPPVVVVÁÁÁÁRRRÓÓÓÓ KKKKKKKUUUUUUPPPPPPOOOOONNNNAAKKKKCCCCCCIIIIIIIÓÓÓÓÓÓÓÓÓ!!!!!!

351891

HIRDETÉS
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Angol nyelvű 
tárlatvezetés a 
Privát kiállításon
A Lépéshatár projekt
kiállítás nyitónapján, 
november 8án 15 órától 
ingyenes angol nyelvű 
tárlatvezetés lesz Helmut 
Newton fotói között.

Az életműről
Helmut Newton több mint 
öt évtizedes munkásságát 
lehetetlen kategorizálni. 
A műfajok felett állt, ké-
peiben összekapcsolta az 
eleganciát, a stílust és a 
kukkolásra való hajlamot a 
divat-, a szépség- és a gla-
mour fotózással. Életműve 
nemcsak páratlan, de utá-
nozhatatlan is. 

Német–magyar 
kétnyelvű 
tárlatvezetés 
a PANEL 
kiállításon
A PANEL kiállítás 
november 8án 16 órától 
tekinthető meg, ahol 
találkozhatunk Kovács 
Péter DLA építésszel.

A tárlat Debrecen és a ré-
gió elsősorban paneles 

technológiával épült lakó-
telepeit kutatja, interdisz-
ciplináris módszerekkel, 
a tudomány, építészet és 
a művészet eszközeivel. 
Legfőbb kérdésünk, hogy 
az egykori keleti blokk vá-
rosképi arculatát mai napig 
jelentősen meghatározó 
bérházak (Magyarorszá-
gon közel 788 ezer lakás 
található panelépületben, 
ezekben él a lakosság ötö-
de.) milyen hatással van-
nak társadalmunkra, kö-
zösségünkre s az egyénre, 
sőt érzékszerveinkre, 
gondolkodásmó-
dunkra?

Fehér VÁSZON

KÖNYV-
jelző

A tábornok 
kertje – Híres 
magyarok 
szenvedélyei
Csiffáry Gabriella

Szenvedélyek, feledést nyúj-
tó kedvtelések, hobbik, kü-
lönleges képességek. Csiffá-
ry Gabriella új könyvében 69 
híres magyar művész, tudós, 
történelmi személyiség alig 
ismert oldalát mutatja meg 
az olvasónak. Ki gondolta 
volna, hogy Beatrix királyné 
remek sakkozó volt, Jókai 
szenvedélyes kártyás, Arany 
János zenét szerzett, Rákó-
czi bútort készített, Kossuth 
és Görgei kertészkedett, Tán-
csics sokat utazott az aposto-
lok lován, Bartók és Kodály 
hegyet mászott, Rejtő Jenő 
pedig kiváló bokszoló volt? 
A fejezeteket életrajzi jegy-
zetek, idézetek, levéltári 
dokumentumok színesítik, 
és eddig jórészt ismeretlen 
képek illusztrálják. Csiffáry 
Gabriella Budapest Főváros 
Levéltárának főlevéltáro-
sa több évtizede kutatja és 
publikálja a magyar szellemi 
élet jeles képviselőinek írá-
sos emlékeit. A szerző eddig 
megjelent tizenöt kötetének 
történeti forrásanyaga jó-
részt közgyűjteményekben 

l é v ő 
h a -

gyatékokból és feltáratlan 
kéziratos anyagokból került 
ki.

Az élet játéka
eleanor H. Porter

Régi sérelmektől megke-
ményedve és a boldogság 
gondolatát is elfelejtve éli 
puritánul egyszerű és hasz-
nos életét Polly kisasszony, 
a Harrington kastély jómódú 
ú r n ő j e . Napjai átgondolt 
t e v é -
kenysé-
gek so-
r á v a l 
t e l -

nek, magányát c s a k 
Nancyvel, a mindenessel és 
Tommal, az öreg kertésszel 
osztja meg. Egy júniusi napon 
azonban megérkezik a kas-
télyba a kisasszony elárvult 
unokahúga, Pollyanna, aki 
jelenlétével felforgatja nem-
csak Polly kisasszony, de az 
egész, szigorú szabályok sze-
rint szervezett kisváros életét 
is. A Harrington ház úrnője 
hiába írja elő Pollyannának a 
hasznos élet szabályait, hiába 
bünteti meg heveskedéseiért 
és a szabályok áthágása mi-
att, a kislány alaptermészetét 
nem tudja megváltoztatni. 
Pollyanna ugyanis egy szo-
katlan – meghalt édesapjá-
tól tanult – játékot alkalmaz 
a nehézségek leküzdésére: 
megtalálni minden bajban 
és történésben azt a valamit, 
aminek örülni lehet.

SZÍNHÁZI esték
Kálmán Imre: 
Csárdáskirálynő

A Csárdáskirálynő új 
változatának bemutatójára 
ma este 19 órától 
kerül sor a Csokonai 
Színházban. Kálmán Imre 
legnépszerűbb, legtöbbet 
játszott operettjét utoljára 
tizenkét évvel ezelőtt 
láthatta a debreceni 
közönség. A Gemza Péter 
rendezte operettnek 
két új szereplője lett, és 
vendégdalok is színesítik 
a produkciót. Peller Károly 
operetténekes, társrendező 
Jenbach Béla és Leo 
Stein szövegét, valamint 
Gábor Andor fordítását 
felhasználva készítette 
el az 1916os és az 1954es 
szövegkönyvektől is eltérő 
verziót. 

Az előadás
Az új változat ötletét Kál-
mán Imre lánya, Kálmán 
Yvonne is támogatta – tud-
tuk meg Peller Károlytól. A 
legfontosabb változásokat 
a társrendező így foglalta 
össze: „Van egy új szerep-
lőnk, Terka, aki korábban 
Anhiltével együtt szerepelt 
az Orfeumban. A történet 
végén ő oldja majd meg a 
szálakat, vagyis ő a veszély-
forrás az Anhilte életében. 
Terka egy újabb szereple-

hetőség. Anhilte egy díva, 
egykori primadonnák szok-
ták játszani, Terka pedig egy 
komika, vagyis a szerep egy-
kori szubretteknek ad lehe-
tőséget. Debrecenben Oláh 
Zsuzsának és Oszvald Ma-
rikának. Ez az egyik legna-
gyobb változás a darabban, 
és belépett egy másik szerep 
is: Leopold, Stázi édesapja. 
Fontos még, hogy kihagy-
tuk belőle az I. világhábo-
rút, tehát a történet bár-
hol, bármikor játszódhat. 
Történhetne akár 2019-ben 
is, de Péter a ’30-as, ’40-es 
évekbe helyezte, amit legin-
kább a jelmezek érzékeltet-
nek majd. Némileg változott 
a jelenetek szövegezése is, 
de a történetvezetés – a már 
említett dramaturgiai csava-
ron kívül nagyjából ugyanaz 
marad, amit eddig is ismert 
a közönség. Természetesen 
a dalszövegek maradtak a 
Gábor Andor szövegei, és 
nyilván minden jól ismert 
dal benne lesz a debrece-
ni Csárdáskirálynőben, sőt 
két másik is a Hollandi me-
nyecskéből, amire én írtam 
dalszövegeket.”

„A történet középpont-
jában egy nagyon erős női 
figura áll, aki kész harcolni 
a saját életéért, boldogsá-
gáért, nem hagyja sodród-
ni magát” – hangsúlyozta 
Gemza Péter rendező. „A 
nő akaratán múlik, hogy 
a történelem nem ismétli 

meg önmagát, hisz a férfi 
főszereplő nem száll szem-
be a sorssal, a családjával, 
kettejük szerelméért.” Az 
operett új változatával 
kapcsolatban két lényegi 
dolgot említett: a modern-
séget és az ideológiamen-
tességet. „Egy modernebb, 
tömörebb, pörgősebb elő-
adást láthat majd a közön-
ség, üresjáratok nélkül, 
mégis benne mindennel, 
ami a nosztalgiához kell. Az 
új verzió mentes az ideoló-
giai áthallásoktól. Hiszen 
ez a darab a szerelemről 
szól, a középpontjában egy 
szerelmi bonyodalom áll, 
amiben a szerelmes férfi 
anyja keveri a háttérben 
a szálakat. Fontos, hogy 
a rendezés a műfajon be-
lül maradjon. A célunk az, 
hogy a történetet az emberi 
oldaláról mutassuk meg, 
hogy a figurák semmiképp 

se váljanak saját karikatú-
ráikká, paródiájukká. ”

A statisztikusok szerint 
nincs egyetlen perc, amikor 
a Föld valamelyik pontján 
– színházban, koncerten, fil-
men, tévében vagy rádióban 
– föl ne csendülne Kálmán 
Imre valamelyik népszerű 
melódiája, legtöbbször a 
Csárdáskirálynő egyik sláge-
re. A népszerűség okait fir-
tatva Peller Károly egyszerű 
választ ad: „Maga Kálmán 
Imre. Ezek a zenék annyira 
jók! Annyira fülbemászók! 
Nem is tudom, hogy van-e 
még egy ilyen operett, ami-
nek minden egyes dala slá-
ger. Ha elkezdem sorolni, 
hogy „A lányok, a lányok, 
a lányok angyalok…”, „Jaj, 
cica, eszem azt a csöpp kis 
szád…”, „Álom, álom, édes 
álom…”, „Hajmási Péter, 
Hajmási Pál” nagyjából 
mindenki tudja folytatni a 
dalokat. Az operett közel 
áll a mi lelkünkhöz, és Kál-
mán Imre tényleg a magyar 
lelket írja bele. Amikor a 
legszélsőségesebb helyzet-
ben vagyunk, azt mondjuk: 
igyunk, táncoljunk, vagy 
épp örömünkben elkezdünk 
sírni. Ez annyira benne van 
a zenében, az egész Csárdás-
királynőben: magyarságön-
azonos.” 

Haja Zsolt, akit Edwin-
ként láthat majd a közön-
ség, Debrecenben énekli 
először a teljes szerepet, 
sőt ez lesz pályafutása első 
bonviván alakítása. „Na-
gyon vonzanak a hősszere-
lemes szerepek, és aminek 
külön örülök, hogy bariton 
hangfekvésben igazából 
mindig csak a negatív fi-
gurát játszom vagy buffót, 
most végre sikerül megmu-
tatnom a hősszerelemes ol-
dalamat is.” 

Népszerű slágerek csendülnek fel a darabban 

A középpontban egy erős nő áll FOTÓK: MOLNÁR PÉTER

Debrecen, Kossuth u. 21. - Tel.: +36 (52) 410-802
WWW.CSOKONAISOROZO.HU

Ingyenes parkolási lehetőség!

ERZSÉBET UTALVÁNY ÉS
SZÉP-KÁRT YA

Étterem

Névnapi és Születésnapi meglepetésünk!
A névnapjukon vagy születésnapjukon érkező vendégeink

ingyen fogyaszthatják el főételüket, 
ha minimálisan 2 fő kíséretében étkeznek!

További részletekért érdeklődjön éttermünkben!

345733

2019. 1 1 . 10.
10:00-16:00

LEGÚJABB
AJÁNLATOK!

AKTUÁLIS
AKCIÓK!

ESKÜVOI NYÍLT NAP

www.SZUSZ.hu

A BELÉPÉS INGYENES

34
63

84

Asztalfoglalás:

06-30-985-8886

VASÁRNAPI
SVÉDASZTALOS 
EBÉD 2500 Ft/fő,
előre foglalás esetén: 

2200 Ft/fő.

Play Pub Étterem
Debrecen, Szent Anna utca 14.

1130 –1430

óráig

353785
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Kedves Előfizetőink!
A 12. NAGYTEMPLOMI ADVENTI KONCERTEK 
sorozat keretében megrendezésre kerülő 
előadásokra – VERES MÓNIKA „NIKA”: 
STAR IS BORN Whitneytől Streisandig dec-
ember 2.; LAKATOS ROBY és a SWING À 
LA DJANGO december 9.; GÁJER BÁLINT: 
SWING KARÁCSONY december 16. – a Napló 
szerkesztőségében (Debrecen, Dósa nádor 
tér 10.) Önök belépőjegyeiket Megyekár-
tyával kedvezményesen vásárolhatják meg 
munkanapokon 7.30-tól 15.30-ig, pénteken 
14.30 óráig; további – nem kedvezményes 
árú – jegyek vásárolhatók: a Fórum Debrecen 
Bevásárlóközpont Camel márkaboltjában, a 
Kölcsey Központban. Online jegyvásárlás 
kezelési költség nélkül: gag.jegy.hu. Figye-
lem! A kedvezményes árú belépőjegyek a 
készlet erejéig állnak rendelkezésre!

Válassza Ön is a Naplót! 
Használja ki előfi zetői 
kedvezményeinket.
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HAJDÚ-BIHARI

DECEMBER 2.

DECEMBER 9.

DECEMBER 16.

STAR IS BORN – Whitneytől Streisandig

VERES MÓNIKA „NIKA”
élőzenekaros koncertje

Vendég: HEINCZ GÁBOR „BIGA”

LAKATOS ROBY és

a SWING À LA DJANGO
Vendégek: CSÍK LÁSZLÓ, KOZMA ORSI

GÁJER BÁLINT
SWING KARÁCSONY

2019. november 10. (vasárnap) 10.00 óra
Vojtina Bábszínház

vasárnap) 10.00 óra

A papucsszaggató király-
kisasszonyok – JÁTSZÓSZÍNHÁZ

2019. november 10. (. november 119. november 1

35
00

51Az előszobaszekrény 
boszorkánya – SZÍNHÁZTEREM
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daraloswc.hu  
+36 70 313 18 28

35
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BEJÁRATI 
ÉS BELTÉRI 

AJTÓK
Dekor, 

CPL, 3D

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
• 7– 8 légkamrás 
„A” kat. profil„A„A„„„ kakat.t.. ppppppproroofifil

SZEKCIONÁLT GARÁZSKAPUK
• Keskeny bordás
• Széles bordás
• A RAL skála

bármely színében 352261

Bemutatóterem:  Debrecen, Csemete u. 36–38.
(Tel./fax: 06-52/952-588, mobil: 70/623-1549
E-mail: bestablak@gmail.com – www.bestablak.hu

– kényelem
– megtakarítás
– megbízhatóság

Debrecen, Nyíl utca 34. 
Tel.: 52/530-700, fax: 52/530-701
E-mail: central@centraluzlethaz.hu 
Honlap: www.centraluzlethaz.hu

*A kedvezmény a hirdetés  felmutatásával 
együtt a készlet erejéig érvényes.

Élvonalbeli 
kommunikációs 
 kazán

Most 3%
kedvezménnyel* 

A Centrál Üzletházban megtalálható:

35
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SZUPER
DIVATÁRUHÁZ
Debrecen, Füredi út 76.
Telefon: +36-52/319-617

facebook.com/szuperdivataruhaz
Nyitva: nov. 8.: 9–18 h, 

nov. 9.: 9–17 h, nov. 10.: 9–14 h
Vágja ki, majd hozza vissza a kupont és

20%
kedvezményt kap!

Az akció más kedvezménnyel
nem vonható össze!

Érvényes: 2019. nov. 8–10.

35
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KOROKNAI
JÁNOS

balmazújvárosi lakos

80. 
születésnapod 

alkalmából 
szívből köszöntünk 

Téged!

Feleséged, lányaid, 
vejeid, unokáid, 
dédunokáid és 

az unokavők

35
34
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Érdeklődjenek  
ügyfélszolgálatunkon.

Adjon fel születés-, 
névnapi és házassági 
évfordulós köszöntést a 
Hajdú-bihari Naplóban!

34
67
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Kiss Balázsné,  
Debrecen
Tiszta szívből  
gratulálunk neked 
születésnapod  
alkalmából.  
Sok boldogságot 
kívánunk. 
A Kiss család

Köszöntse 
szeretteit 
a Napló 
oldalain!

Napló-olvasó: 
A jól informált ember! 

341879

KÖZLEMÉNY

FEKETE
ruhák, blúzok, kabátok 36–60-ig.
FANTÁZIA DIVAT, KÁLVIN TÉR 3/B

35
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ÁLLAT
PECSENYEKACSA idei 3,5-4 kg 1500 Ft/
db, tyúkok 1200 Ft/db, jércék 1400 Ft/db 
szállítással. 70/405-0880.

*353246*

VÖRÖS, aktívan tojó hibridek szállítással 
eladók. 70/405-0711.

*354260*

ÁLLÁST KÍNÁL
352750Élelmiszerboltba eladót, pékségbe 

gépkocsivezetőt felveszek. Érd.: 06-20/382-7040. 
Bodogán Kft. 4033 Debrecen, Szabó Pál u. 8. Asz. 10714196-2-09

Debreceni magánklinika keres 
felsőfokú végzettséggel, gyakorlattal, 

angol nyelvtudással rendelkező 
titkárságvezetőt kiemelt � zetéssel. 

Fényképes önéletrajzokat az 
aamed@chello.hu e-mail címre, 

illetve a 3523 Miskolc, Pf. 77-re várjuk 
az AA – MED Kft. címzéssel.

35
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NÉMET húsüzembe magyar csoportba 
felveszünk hentes szakmunkásokat és 
betanítást vállaló szorgalmas, kitartó 
szakképzetleneket is.  Munkaruhát, 
munkaeszközt a cég térítésmentesen 
biztosít. Bér, nettó: 1200-1800 eur. 
Budapesttől csak 815 km. T:+49 1514 
562 7999 Hegyesi Húsvár

*351246*

GYŐR-MOSON-SOPRON megyei mun-
kára azonnali kezdéssel betanított 
dolgozókat keresünk, ingyenes szállás 
lehetőséggel! Férfiak és Nők jelentke-
zését egyaránt várjuk! 8 általános isko-
lai végzettség szükséges! Jelentkezni 
06/30-362-4338 Quality Job Kft.

*352401*

SZOLGÁLTATÁS
OLCSÓBB mint otthon akció Fonyódon 
a Wellness Hotel Balatonban 11.11.-
11.29. között. Hétfőtől csütörtökig 
classic szobában 4 nap/3 éj/2 fő va-
csora, szállás, reggeli, wellness 29 
900 Ft,csütörtöktől vasárnapig 39 900 
Ft,30/288-1111, info@hotelbalaton.hu

*353185*

JÁRMŰKERESÉS
KÉSZPÉNZES autófelvásárlás napi leg-
magasabb áron, akár hitellel terhelt au-
tóra, kishaszonjárműre is. 20/9729-112; 
20/938-3151.

*354402*

BÚTOR
DEBRECENBEN a Malom Bútoráruház-
ban fenyőbútorok óriási választékban, 
gyógymatracok egészségügyi kártyára 
is kaphatók. Db., Böszörményi út. 1. 
(Shell kútnál) www.malombutor.hu

*338553*

RÉGISÉG
Készpénzért vásárolunk festményeket, 

régi bútorokat, sérültet is, ezüsttárgyakat, 
ezüst és arany pénzérméket, herendi, 
Zsolnay-porcelánokat, fali-, zseb- és 
karórákat, szobrokat, hagyatékokat.
Árveréseinkre a felvétel folyamatos. 

Villás Galéria, Db., Bem tér 2. 
Tel.: 52/456-600

35
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VEGYES
VARRODA bezárás miatt gépek, kellékek, 
munkapadok eladók. 06-30-686-87-66

*354126*

ÉPÍTŐANYAG

Orosz–lengyel barnaszén, LIGNIT, lengyel 
lángborsó, száraz tűzifa vásár! Akác, tölgy

Db., Kishegyesi út 133. T.: 52/411-379, +36-30/935-2300

35
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EGYÉB KERESÉS
PÉNZKERESET egyetemistáknak! Kere-
sünk megbízható, empatikus, jó fizikumú 
fiatalembert betegfelügyeletre pénteken 
17 órától vasárnap 18 óráig folyamatosan, 
legalább 3 hónapra. 50 ezer Ft/hétvége 
06/20 3562052

*352376*

VÁLLALKOZÁS
AZONNALI belépéssel belföldi árufuvaro-
záshoz keresek 7,5t/15RL/24t/33RL gk.-
val rendelkező vállalkozókat. Érd: 8-16-ig. 
Tel: 30/2183773

*354056*

GÉP-SZERSZÁM
ZETOR Forterra 135 lőerős, 2011-es évjá-
ratú, 2600 üzemórával eladó. 06/30/204-
2410.

*353234*

HAJDÚ-BIHARI

Hirdetni szeretne?
Hívja hétfőtől péntekig 
8–16 óra között a 

06-46-
99-88-99
-es számot! 
Adjon fel apróhirdetést, 
gyászhirdetést, megemlékezést, 
köszönetnyilvánítást 
és keretes hirdetést!

341869



oldal Black Cyan Magenta Yellow

5102030405060708090100MYC

Szolgáltatás  13
HAJDÚ-BIHARI

2019. NOVEMBER 8., PÉNTEK

13
NAPLÓ

Pokoli édenkert  Amerikai thriller 3.30 
Az utolsó erőd  Amerikai akciófilm

04.55 Műsorajánló 05.00 Hazahú-
zó 05.55 ATV START 08.35 START 
plusz 09.10 Fórum 10.40 Ékszer TV 
12.00 ATV Híradó 12.30 Fórum 13.00 
Ékszer TV 15.40 Fórum 16.45 Világ-
híradó 17.00 Fórum 17.30 ATV Hír-
adó 17.55 A nap híre 18.45 ATV Hír-
adó 19.25 Egyenes beszéd 20.30 Du-
makabaré  21.30 ATV Híradó 22.00 
Columbo  23.40 Hazahúzó 00.35 
Élő építészet – 100 híres épület a vi-
lágból 00.45 Kultúrtipp 00.50 A vi-
lág teteje 

05.30 Teleshop 06.00 Jóbarátok  
06.21 Jóbarátok  06.42 Jóbarátok 

 07.10 Jóbarátok  07.35 Jóbará-
tok  08.00 Jóbarátok  08.30 Agy-
menők  08.55 Agymenők  09.20 
Szívek szállodája  10.20 Szívek szál-
lodája  11.20 Castle  12.20 Castle 

 13.15 200 első randi  14.15 200 el-
ső randi  15.15 Szellemekkel suttogó 

 16.10 A mentalista  17.05 A men-
talista  18.05 Castle  19.00 Castle 

 20.00 200 első randi  21.00 Va-
sember 3.  23.35 A lopás művészete 

 01.20 A mentalista  

0–24 óráig Debrecenben a 104,6 
MHz-en. (Hajdúnánáson 93,3 MHz) 
6.00–10.00 Best FM reggel – Faze-
kas Lacival. Benne: hírek, autópálya, 
traffipax információk, országos mete-
orológiai jelentés, ügyeleti hírek, név-
nap- és szülinapi köszöntő, horoszkóp, 
napropó, a reggel gondolata, gazdasá-
gi hírek, tőzsdehírek, kulturális progra-
mok. 10.00–12.00 Best FM Dél előtt 
Molnár Ginával 10.57 Hírek, 12.00 Dé-

li hírösszefoglaló 12.00–14.00 Déli kí-
vánságműsor Ginával 14.00–18.00 
Best FM Délután (Műsorvezető: Páló-
czi Józsi) Benne: hírek, közlekedési in-
formációk, traffipax-információk, já-
tékok, programajánlat (Tourinform 
ajánlatok) 16.57 Helyi hírösszefoglaló, 
sporthírek, tőzsdehírek 18.00–20.00 
Best FM kívánságműsor Mv.: Szilágyi 
Ilona (Kívánságvonal: 500-540, SMS-
Viber-szám: 30/933-1046) 20.00–
24.00 DISCO*S HIT Bárány Attilával 
24.00–06.00 zene az éjszakában.  
Adás telefonszám: 52/500-540.

5.00–8.00 Napszemle (ism.) 8.15 
Képújság 8.55 Kirakat 9.00 Napszem-
le (ism.) 9.15 Köz-ügy – háttérmagazin 
(ism.) 9.40 Első kézből (ism.) 9.45 Haj-
rá– sporthírek (ism.) 9.55 Siker (ism.) 
10.05 Képújság 14.30 Kirakat 14.35 
DVSC–Paks OTP Bank labdarúgó-mér-
kőzés közvetítése felvételről 16.35 Stú-
dió Moderna 17.35 Vásárlási műsorab-
lak 17.45 Forgószínpad (Szeged TV) 
18.15 Praktikák – magazinműsor (ism.) 
18.45 Esti ajánló 18.49 Időjárás 18.52 
Első kézből 19.00 Napszemle 19.15 Es-
ti közelkép – háttérmagazin 19.41 Esti 
ajánló (ism.) 19.45 Hajrá 19.55 Siker 
20.00 Napszemle (ism.) 20.15 Idő-
járás 20.20 Megyei Tükör – magazin-
műsor 20.50 Csak a Loki – labdarúgó 
magazin 21.20 Madarat tolláról soro-
zat (10. rész) 22.00 Napszemle (ism.) 
22.15 Esti Közelkép – háttérmagazin 
(ism.) 22.40 Első kézből (ism.) 22.45 
Hajrá – sporthírek (ism.) 22.55 Siker – 
gazdasági magazinműsor (ism.) 23.05 
Kirakat 23.10 Képújság

Stúdió 18.00 Kosárlabda-közvetítés 
19.45 Stúdió 20.00 Boxutca 20.30 
BL-péntek 21.15 Női labdarúgó maga-
zin 21.45 Sporthíradó 22.15 U-17-es 
labdarúgó-világbajnokság 00.10 U-17-
es labdarúgó-világbajnokság 

6.00 Háttérkép ism  7.00 Híradó 
7.30 Magyarország élőben ism 8.00 Hí-
rek 8.05 Plusz-mínusz ism 8.30 Paletta 
ism 9.00 Hírek 9.05 Szabadfogás ism 

 10.00 Híradó 10.30 Televíziós vásár-
lási műsorablak 11.00 Hírek 11.05 Hát-
térkép ism  12.00 Híradó 12.30 He-
ti terror ism  13.00 Hírek 13.05 Ke-
ménymag ism  14.00 Hírek 14.05 
Csörte ism 15.00 Híradó 15.25 Sport-
hírek 15.30 Munkavállalók világa 16.00 
Hírek 16.05 Panaszkönyv ism 17.00 Hír-
adó 17.25 Sporthírek 17.30 Újranyitott 
akták  18.00 Híradó 18.25 Sporthí-
rek 18.30 Paletta 19.00 Híradó 19.25 
Sporthírek 19.30 Magyarország élőben 
20.00 Hírek 20.05 Őszintén 20.30 In-
formátor  21.00 Hírek 21.05 Troll  
22.00 Híradó 22.25 Sporthírek 22.30 
Európai híradó 23.00 Hírek 23.05 Ma-
gyarország élőben ism 23.30 Palet-
ta ism 0.00 Híradó 0.25 Sporthírek 
0.30 Európai híradó ism 1.00 Haza-
húzó 2.00 Főhős ism 

5.45 Winnetou – Az utolsó csata  
Német kalandfilm 7.45 Vikingek csa-
tája  Kanadai–bolgár–amerikai ak-
ciófilm 9.30 Sivatagi hajsza  Ameri-
kai akciófilm 11.25 Az utolsó erőd  
Amerikai akciófilm 14.00 Tűz a mély-
ben  Amerikai akciófilm 16.10 Tolvaj-
tempó  Amerikai akciófilm 18.30 Ha-
lálos fegyver 4.  Amerikai akcióvígjá-
ték 21.00 Sherlock Holmes  Ameri-
kai–német akciófilm 23.30 Kígyók a fe-
délzeten  Amerikai akcióthriller 1.40 

06.00 Híradó 06.30 Nemzeti Sport-
híradó 06.40 Ma reggel 07.00 Híradó 
07.19 Ma reggel 08.00 Híradó 08.16 
Ma reggel 08.56 Ma délelőtt 09.00 
Híradó 09.13 Ma délelőtt 09.30 Hí-
rek 09.35 Ma délelőtt 10.00 Híradó 
10.13 Ma délelőtt 10.30 Hírek 10.35 
Életkor 11.00 Híradó 11.13 Ma délelőtt 
11.30 Hírek 11.35 Itthon vagy! 12.00 Dé-
li harangszó 12.01 Híradó 12.39 Nem-
zeti Sporthíradó 12.52 V4 Híradó 12.57 
Ma délután 13.00 Híradó 13.13 Ma dél-
után 13.30 Hírek 13.35 Unió28 14.00 
Híradó 14.16 Ma délután 14.30 Hírek 
14.35 Magyar Gazda 15.00 Híradó 15.13 
Ma délután 15.30 Hírek 15.35 Életkor 
16.00 Híradó 16.14 Ma délután 16.30 
Hírek 16.35 Itthon vagy! 17.00 Híradó 
17.15 Ma délután 17.30 Hírek 17.33 Unió 
28 17.53 Ma este 18.00 Híradó 18.29 
Nemzeti Sporthíradó 18.44 Ma este 
19.00 Hírek 19.05 Életkor 19.30 Híradó 
20.32 Ma este 21.00 Híradó 21.25 V4 
Híradó 21.30 Világhíradó 21.51 Ma éj-
jel 22.00 Híradó 22.36 Ma éjjel 23.00 
Híradó 23.20 Angol nyelvű hírek 23.32 
Német nyelvű hírek 23.40 Orosz nyelvű 
hírek 23.48 Kínai nyelvű hírek 23.53 Ma 
éjjel 00.00 Himnusz

05.05 Hungaroring magazin 05.30 
Múlt és Jelen 06.00 Hajime maga-
zin 06.30 Sporthíradó 07.00 Sport-
híradó 07.30 Labdarúgó-közvetítés 
09.30 UEFA Bajnokok Ligája össze-
foglaló 10.00 Sporthíradó 10.30 UE-
FA Bajnokok Ligája 12.30 Napos Ol-
dal magazin 13.00 Sporthíradó 13.30 
Rövidpályás Gyors korcsolya Világkupa 
14.25 Startfejes magazin 14.55 UEFA 
Bajnokok Ligája összefoglaló 16.00 UE-
FA Bajnokok Ligája összefoglaló 17.00 
Sporthíradó 17.15 Futsal magazin 17.45 
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259. feladatKeresztrejtvény

A feladvány Blaha Lujza 
gondolatát rejti.

259
HAJDÚ-BIHARI

A szabály egyszerű. A Sudoku-rejtvény üres 
négyzeteibe Önnek kell beírnia a hiányzó 
számokat úgy, hogy minden sorban, minden 
oszlopban és minden 3*3-as blokkban 
egyszer és csakis egyszer szerepeljen minden 
szám 1-től 9-ig. A rejtvénynek csak egyetlen 
helyes megoldása van. Kérjük, hogy az e heti 
megfejtett és kivágott feladatot sorszám-
mal együtt juttassák el a szerkesztőségünk-
be (4024 Debrecen, Dósa nádor tér 10.) 
névvel, címmel, telefonszámmal ellátva. 
Az előző héten helyes megfejtést beküldők 
között pénteken sorsoljuk ki kategóriánként 
(kezdő és haladó) az egy-egy nyertest. 
A sorsoláson csak az vehet részt, aki a 
tárgyhét összes Sudoku-rejtvényének helyes 
megfejtését beküldte. A feladat beküldési 
határideje: következő hét csütörtök. 
A nyertesek nevét a sorsolást követő hétfői 
lapszámunkban közöljük.

259. feladat

Kezdőknek, 259. Haladóknak, 259. Megfejtések, 228. számú feladat

Sudoku

8 2 4

5 1 4 6

7 5 3

5 9

9 8 4 7 1 2 3

4 3 8 6

7 6 3 9 4 8

8 6 7

1 3 8

7 3

5 1

6

9 1 4 7

4 5

7 8 3

9 2 7

8

2 3 6 1 4

7 1 4 3 6 5 8 9 2

5 6 2 7 9 8 3 1 4

9 8 3 4 2 1 7 6 5

8 4 5 9 1 3 2 7 6

6 3 7 2 5 4 9 8 1

2 9 1 8 7 6 5 4 3

4 2 8 6 3 7 1 5 9

1 7 9 5 4 2 6 3 8

3 5 6 1 8 9 4 2 7

6 3 2 8 7 4 5 1 9

9 4 1 6 3 5 8 2 7

8 7 5 1 9 2 4 6 3

4 6 9 3 2 8 7 5 1

1 2 8 7 5 6 3 9 4

7 5 3 4 1 9 6 8 2

2 1 7 5 8 3 9 4 6

5 9 6 2 4 7 1 3 8

3 8 4 9 6 1 2 7 5

MOZIműsor
Cinema City 

ADDAMS FAMILY  
 87 perc/ Animációs, vígjáték 

• 3D (hang: magyar) 14.00 
• 2D (hang: magyar) 16.00

ÁLOMNAGYI  
 100 perc/Vígjáték 

• 2D (hang: magyar) 18.25

A WALL STREET PILLANGÓI  
 110 perc/Bűnügyi 

• 2D (hang: magyar) 22.30

DEMÓNA: A SÖTÉTSÉG ÚRNŐJE  
 119 perc/Kaland, fantasy 

• 4DX 3D (hang: magyar) 14.30 
• 3D (hang: magyar) 18.00

DRAKULICS ELVTÁRS  
 98 perc/Vígjáték 

• 2D (hang: magyar) 16.00 20.10

GEMINI MAN  
 117 perc/Akció, thriller 

• 2D (hang: magyar) 22.15

HALÁLOD APPJA  
 117 perc/Horror, thriller 

• 2D (hang: magyar) 18.10 20.30

JETIKÖLYÖK  
 98 perc/Animációs, családi  

• 3D (hang: magyar) 16.20 
• 2D (hang: magyar) 14.15

JOKER  122 perc/Bűnügyi, 
dráma, thriller 
• 2D (hang: magyar) 14.30 20.30

MIDWAY  
 138 perc/Akció, történelmi 

• 2D (hang: magyar) 13.15 17.00 
   19.30

MÚLT KARÁCSONY  
 103 perc/Vígjáték, romantikus 

• 2D (hang: magyar) 13.30 15.40 
   17.50 20.00 
• 2D (hang: angol; nincs felirat)  
   22.10

STEPHEN KING: ÁLOM DOKTOR  
 152 perc/Horror 

• 2D (hang: magyar) 14.20 17.20 
   20.20 
• 2D (hang: angol; nincs felirat)  
   22.00

SZERELEMRE KATTINTVA  
 101 perc/Romantikus 

• 2D (hang: magyar) 19.50

TERMINATOR: SÖTÉT VÉGZET  
 128 perc/Akció, kaland, sci-fi 

• 4DX 2D (hang: magyar) 16.55 
   19.30 22.10 
• 2D (hang: magyar) 15.10 17.50 
   20.30

TERRA WILLY  90 perc/ 
Kaland, animációs, családi  
• 3D (hang: magyar) 15.30 
• 2D (hang: magyar) 13.30 17.30

ZOMBIELAND – A MÁSODIK LÖVÉS  
 99 perc/Akció, vígjáték, horror 

• 2D (hang: magyar) 22.15

2019. november 6., szerda:
gépi számsorsolás:
5, 6, 11, 19, 21, 26, 35
kézi számsorsolás: 
5, 9, 10, 14, 17, 21, 28
Nyeremények:
7 találatos szelvény 1 db volt, 
nyereménye: 287 053 495 Ft. 
A 6 találatosokra 250 920; az 
5 találatosokra 5695; a 4 talála-
tosokra 1220 forintot fizetnek. 
Következő jackpot: 40 millió Ft
Az adatok tájékoztató jellegűek!

Terjesztési ügyintézés
Kézbesítési panaszaikkal hívják  
az alábbi ingyenes telefonszámot:  
+36-80-442-444  
(hétfő–péntek: 7.00–17.00)

Rejtvény
A megfejtéseket egyszerre, a következő 
hét csütörtökig juttassák el névvel, 
címmel, telefonszámmal a Naplóhoz: 
4024 Debrecen, Dósa nádor tér 10. vagy 
a rejtveny@naplo.hu e-mail-címre.  
A levelezőlapra ragasszák fel a Napló-logót 
és az e heti rejtvényeink sorszámát! A meg-
fejtők között receptfüzetet sorsolunk ki.

2019. november 6., szerda:
4, 12, 15, 25, 30, 34, 35, 37, 38, 45, 
47, 48, 59, 60, 61, 62, 69, 71, 75, 76
Az adatok tájékoztató jellegűek!

Meghallgatjuk
HAJDÚ-BIHARI

Közérdekű észrevételeivel keresse mun-
katársunkat, Kenyeres Ilonát keddtől 
péntekig 14.00–16.00 óra között.  
Tel.: +36-30/972-4868. 
E-mail: ilona.kenyeres@naplo.hu

Felnőttorvosi ügyelet: (Debreceni Alapellátási 
és Egészségfejlesztési Intézet)  
Telefon: 52/404-040, hely: Debreceni Egyetem, 
Nagyerdei krt. 98. sz. – klinika volt I-es sebészet 
épületében fogadják a betegeket.  
Rendelkezésre állás folyamatos (0–24 óráig).
Gyermekorvosi ügyelet: (Főnix-Cívis Kft.) 
tel.: 52/416-275, hely: Debreceni Egyetem, 

Nagyerdei krt. 98. sz. – Gyermekklinika épülete. 
Rendelkezésre állás: hétköznap: 18-tól 8-ig, 
hétvégén folyamatos.
Mentők: 104                       Tűzoltók: 105
Rendőrség: 107
ÉMKK-információ (Külső vásártér): 52/518-129
DKV-információ (helyi): 52/531-513
Hibabejelentés (áram): 80/210-310

Hibabejelentés (gáz): 80/300-300
Hibabejelentés (víz): 52/534-510
T-Com tudakozó: 11800; 11888;  
hibabejelentő: 1412 (lakossági);  
1435, 1400 (üzleti)
Diszpécserszolgálat hajléktalanoknak:  
A Periféria Egyesület nonstop száma:  
42/504-618

Ügyeletek

Kezdő Haladó

A pályázaton való részvétellel a beküldő kijelenti, hogy a Szervező Adatvédelmi Tájékoztatóját és a Játékszabályzatot megismerte, és hozzájárul ahhoz, hogy az általa 
közölt adatokat a játék lebonyolítása és az esetleges nyeremény átadása céljából a Mediaworks Hungary Zrt. kezelje.  

Adatvédelmi tájékoztató: http://mediaworks.hu/hu/content/adatvedelem Játékszabályzat: haon.hu/jatekszabalyzatok

A pályázaton való részvétellel a beküldő kijelenti, hogy a Szervező Adatvédelmi Tájékoztatóját és a Játékszabályzatot megismerte, és hozzájárul ahhoz, hogy az általa közölt adatokat a játék lebonyolítása és az esetleges nyeremény átadása céljából a Mediaworks Hungary Zrt. kezelje.  
Adatvédelmi tájékoztató: http://mediaworks.hu/hu/content/adatvedelem Játékszabályzat: haon.hu/jatekszabalyzatok

BEST FM  

DTV  

2019. november 8., péntek

A műsorváltozás jogát a televízió- 
és rádiótársaságok fenntartják. 
Az esetleges eltérésekért felelőssé-
get nem tudunk vállalni.

Tv- és rádióműsor

06.00 HÍRADÓ
06.30 Nemzeti Sporthíradó
06.45 Kenó 
06.50 P’amende 
07.20 Öt kontinens 
07.50 Ridikül  
08.45 Sorsok útvesztője  

török tévéfilmsorozat
09.35 Rex felügyelő – Elit alaku-

lat II. évad  
olasz bűnügyi tévéfilmsorozat

10.25 Család-barát
12.00 Déli harangszó
12.00 HÍRADÓ
12.35 Nemzeti Sporthíradó
12.50 Jó ebédhez szól a nóta 
13.20 Ízőrzők 6 magyar ismeret-

terjesztő sorozat
13.55 Róma magyar emlékei 
14.30 A hegyi doktor – II. évad  

német családi filmsorozat
15.20 Végtelen szerelem – 2. 

évad  
török tévéfilmsorozat

16.15 Rex felügyelő – Elit alakulat 
II. évad  
olasz bűnügyi tévéfilmsorozat

17.05 Ridikül  
18.00 HÍRADÓ
18.25 Nemzeti Sporthíradó
18.45 Sorsok útvesztője  

török tévéfilmsorozat
19.30 Fölszállott a páva 2019 
21.50 Törvénytelen  

magyar bűnügyi film
23.30 Kenó  
23.40 Róma magyar emlékei 
00.15 Partitúra  
01.10 Új idők, új dalai
01.45 Rúzs és selyem 
02.10 OJD – Irodalom és könyv 26 

percben 
02.40 Mesterember 
03.10 Magyar Krónika  
03.40 Élő egyház 
04.00 Életkor

09.20 Kutyapajtik 
09.45 Dózerkék
09.55 Helen sulija
10.20 A szárnyalók
10.35 Dinótalpak
11.00 A kockásfülű nyúl
11.05 Dörmögőék újabb kalandjai
11.15 Frakk, a macskák réme 
11.20 Mesék Mátyás királyról
11.30 Magyar népmesék  
11.35 Mikrobi 
11.50 Kérem a következőt! 
12.00 Üzenet a jövőből 
12.30 Hókusz-pókusz! 
12.50 Kelj fel, Marci! 
13.15 Szó-nyomozó
13.20 Ma-ma-mackók
13.35 Manó Benő és Lili hercegnő 

apró királysága
14.00 Umizoomi csapat 
14.20 Rubi Szivárványiában
14.45 RoboVonatok  
15.00 Az ifjú Robin Hood kaland-

jai 
15.25 Kalózka és Kapitány ka-

landjai 
15.45 Sammy és barátai  
16.00 Gyerekversek
16.04 Hetedhét kaland
16.15 Manó Benő és Lili hercegnő 

apró királysága
16.40 Láng és a szuperverdák  
17.00 Szófia hercegnő  
17.25 Dr. Plüssi  
17.50 Mickey egér játszótere  
18.10 Kutyapajtik 
18.35 RoboVonatok  
18.50 Alvin és a mókusok  
19.15 Dózerkék
19.25 Rubi Szivárványiában
19.50 A szárnyalók
20.05 Baltazár-bazár
20.15 Dokik 
20.40 Családmeséink a családi 

talkshow 
21.05 Én vagyok itt 

04.50 Top Shop
05.15 Barátok közt  

Magyar filmsorozat
06.00 Reggeli  

Élő magazinműsor
09.05 Asztro-Show
10.10 Top Shop
11.50 KölyökKalauz  

Családi magazin
12.30 Apja, fia, unokája  

Amerikai vígjátéksorozat
13.10 Drága örökösök  

Magyar filmsorozat
14.20 Nyerő Páros  

Próbára tesszük a szerelmü-
ket – Sztárpárshow

16.00 Elif – A szeretet útján  
Török filmsorozat

17.10 Barátok közt  
Magyar filmsorozat

18.00 RTL Híradó – Esti kiadás
18.55 Fókusz  

Közszolgálati magazin
20.05 Drága örökösök  

Magyar filmsorozat
21.15 Nyerő Páros  

Próbára tesszük a szerelmü-
ket – Sztárpárshow

22.55 Barátok közt  
Magyar filmsorozat

23.40 RTL Híradó – Késő es-
ti kiadás

00.20 Csúcsformában  
Amerikai akcióvígjáték-so-
rozat

01.30 Az Év Hotele  
Hotelshow – A legjobb vidéki 
szálláshelyek

02.15 HighLife  
Luxusmagazin

02.55 A zöld íjász  
Amerikai akciófilm-sorozat

04.05 Ausztrál 
expressz  
Ausztrál kalandfilmsorozat

05.05 Kölyökklub 

04.45 Csapdába csalva III.  
Német doku-reality sorozat

05.15 Családi Titkok  
Magyar realitysorozat

06.10 Tűsarok – mini  
női magazinműsor

06.15 MOKKA  
magazinműsor

06.25 Benne: Tények Reggel 
hírműsor

06.55 MOKKA  
magazinműsor

08.45 MOKKACINO  
magazinműsor

09.35 TELESHOP
10.45 Astro-Világ
12.00 Tények Délben 

hírműsor
12.30 Esmeralda  

Mexikói romantikus film-
sorozat

13.35 Walker, a texasi kopó  
Amerikai akciófilm-sorozat

14.40 Walker, a texasi kopó  
Amerikai akciófilm-sorozat

15.40 Victoria  
Mexikói filmsorozat

16.45 Anya  
Török filmsorozat

18.00 Tények 
hírműsor

18.30 Tények Plusz
18.55 Tények Plusz
19.20 Fuss, család, fuss!  

sport reality
21.05 Séfek séfe  

gasztronómiai tehetség-
kutató

23.00 Magánnyomozók II.  
Magyar doku-reality sorozat

00.15 Családi Titkok  
Magyar realitysorozat

01.20 Walker, a texasi kopó  
Amerikai akciófilm-sorozat

02.30 Tények Este 
hírműsor

M1  
ATV 

M4 

HÍR TV   

FILM+  

VIASAT3  
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Az évek alatt felszedett pluszkilóktól  
időbe telik, míg megszabadulhatunk
A testsúlycsökkentő 
diéta során négy lénye-
gi kérdésre kell válaszo-
kat adnunk.

DEBRECEN. A fogyás az egyik 
legfelkapottabb téma külön-
böző fórumokon, ha pedig 
fogyókúráról van szó, az 
emberek többsége mindig 
ugyanazon a napon szeret-
ne belevágni: holnap. Van-
nak, akik sikereket könyvel-
hetnek el az életmódváltás 
terén, de sajnos népes tá-
boruk van azoknak is, akik 
folyamatosan kudarcot 
szenvednek a pluszkilókkal 
folytatott küzdelmek so-
rán. Ráadásul az sem segít, 
hogy ezrével találhatók a 
neten különféle fogyókúrás 
tippek. A Napló Szalayné 
Kónya Zsuzsát, a Debreceni 
Egyetem Klinikai Központ 
Ápolási Igazgatóság Egye-
temi Dietetikai Szolgálat 
vezetőjét kérdezte a test-
súlycsökkentő diétával kap-
csolatban. 

– A testsúlycsökkentő ét-
kezésnek az a célja, hogy a 
szervezet napi szinten ke-

vesebb energiához jusson, 
mint amennyi energiára 
valójában szüksége van a 

napi működése során. Ter-
mészetesen a hiányzó meny-
nyiséget a lerakódott zsír 

elégése biztosítja, aminek 
következtében a zsírsejtek 
átmérője csökken, de „lét-
számuk” változatlan marad. 
Ha csökken a zsírsejtek át-
mérője, akkor sikerül elér-
nünk az egyre vékonyodó 
testkontúrt. Ha elértük a kí-
vánt testsúlyt, a nagy öröm 
mellett gondolnunk kell 
arra is, hogy megtartsuk ezt 
az állapotot. Sajnos nagyon 
sok embernek ez 
nem sikerül, 
mert nem 
veszik tu-
domásul, 
hogy hi-
ába ér-
ték el a 
kívánt 
t e s t -
súlyt, 
ő k 
n e m 
t e -
k i n t -
hetőek 
n o r m á l 
testsúlyú 
e m b e r -
nek, hanem 
„lefogyott kö-
vérnek”. A gya-
korlatban ez azt 
jelenti, hogy a test-
súly megtartásához 
– az alapanyagcsere ta-
karékra állítása miatt – kb. 
20 százalékkal – kevesebbet 
kell ennie, mint annak, aki 
világéletében normál test-
súlyú volt – ismertette a 
szakember.

Elmondta, akkor táplál-
kozunk jól, ha gondolatban 
szem előtt tartunk négy 
kérdést, melyekre igyek-
szünk naponta jó „választ” 
adni: mit együnk, mennyit 
együnk, mikor együnk, és 
hogyan legyen elkészítve 
az, amit elfogyasztunk? Na-
gyon fontos tudnunk, hogy 
a kérdésekre adott válaszok 
közül egyik sem fontosabb a 
másiknál, és a diéta csak úgy 
működik, ha napi szinten jó 
„válaszokat” adunk. Minde-
zek segítik a diéta sikeressé-
gét, de minden esetben die-
tetikus segítségét kell kérni, 
aki egyénre szabott étrendet 
állít össze.

Hetente fél kiló fogyás
– Meghatározhatjuk azt is, 
hogy mennyi legyen a napi 
energiabevitelünk, és azt is, 
hogy az egyes élelmiszerek-

ből milyen mennyiségben 
fogyaszthatunk. A fogyókúra 
során biztosítanunk kell azt 
a minimális energiabevitelt, 
melyet a szervezet az alapve-
tő funkciók ellátására fordít. 
Ennek értelmében a nők nem 
„mehetnek” 1200, a férfiak 
pedig 1500 kalória alá. Orvosi 
felügyelet és folyamatos la-
borkontroll mellett indokolt 
esetben lehetséges a napi 600 

kalóriányi energia-
bevitel is, de 

e z -

zel otthon nem szabad pró-
bálkoznunk, mert egészség-
károsodás nélkül nem ússzuk 
meg – figyelmeztet a szakem-
ber.

Megtudtuk, már az is heti 
0,5 kg-os fogyást eredmé-
nyezhet, ha csak annyit sike-
rül változtatnunk az életmó-
dunkon, hogy a megszokott 
energiabevitelünkhöz képest 
naponta 500 kalóriával ke-
vesebbet eszünk. – Biztassuk 
magunkat azzal, hogy egy 
hónap alatt ez már 2 kg-nyi, 
fél év alatt pedig 12 kg-nyi 
mínuszt jelent. Ilyen ütemű 
súlyvesztés mellett szerveze-
tünk általános állapota nem 
romlik, és nem borul fel a 
belső háztartásunk, egyensú-
lyunk.

Sajnos tudomásul kell ven-
nünk, hogy azoktól a kilóktól, 
amelyek tíz-húsz-harminc 

esztendő alatt halmozódtak 
fel, csak megfelelő idő alatt, 
megfelelő ütemben tudunk 
megszabadulni – mondta.

Ültessük sóra!
Arra is kitért, hogy olyan 
ételkészítési eljárásokat kell 
alkalmazni, melyek során 
minimális zsiradékot hasz-
nálunk fel – gőzölés, páro-
lás, teflonedények, római 
tál, grillsütő, forró kőlap, 
mikrohullámú sütő, alufó-
lia, papírzacskó, sütőpapír, 
sóra ültetés (kiszórunk egy 
kg sót a tepsi közepére, be-
fűszerezzük a csirkét, ráül-
tetijük a só közepére, betol-
juk az előmelegített sütőbe 
és megsütjük. A sűrítést tej-
föl helyett kefires vagy jog-
hurtos habarással készítsük; 
vagy a saját anyagával sűrít-
jük be az ételt.

Ugyanabban az időpontban
– Vegyenek elő egy papírt, 
gondolják át a napi teendő-
iket, és ezután írjanak fel 
öt étkezési időpontot, amit 
hétvégén is tartaniuk kell. 
Úgy osszák be ezt az öt idő-
pontot, hogy az utolsó étke-
zés lehetőleg este hat, hét 
óra körül legyen, és teljen el 
12 óra hossza a vacsora és a 
reggeli között. Próbáljanak 
meg mindennap ugyanab-
ban az öt időpontban étkez-
ni.

Ásványvíz helyett!
Megfelelő folyadékbe-

vitel nélkül nem 
működik a dié-

ta, ezért ha 
az orvos 
nem hatá-

rozta meg 
a napi 
b e v i h e -
tő fo-
l y a d é k-
m e n y -
n y i -
s é g e t , 
a k k o r 

kb. 2,5–3 
liter cukor- 
és alko-

holmentes 
folyadékot kell 
meginni napon-

ta. – Az ásvány-
víznek semmi 

köze az egészséges 
táplálkozáshoz, úgy-

hogy ne dobja ki rá a 
pénzét. Igyon csapvizet 
és teákat! – hangsúlyozta, 
hozzátéve: a mozgás is el-
engedhetetlenül fontos, de 
önmagában nem oldja meg a 
problémát.  VASS KATA

Az egészséges ételek készítése lehet akár közös családi program is, amiben a gyerekek is jól érezhetik magukat  FOTÓK: SHUTTERSTOCK

Építsük be a táplálkozásunkba a 
friss zöldségeket és gyümölcsöket!

Szénhidrátra, fehérjére és zsírra is szüksége van a szervezetnek

Nem mindegy, mi kerül a tányérra!
A szervezetnek szüksége van 
szénhidrátokra, fehérjékre, 
zsírokra, vitaminokra, ásványi 
anyagokra, nyomelemekre, 
melyek megakadályozzák a 
különböző hiánybetegségek 
kialakulását, hasznosak a szer-
vezetet ért stresszel és a fertő-
zésekkel szemben.

– Ne fogyasszuk az úgyne-
vezett „üres kalóriákat”, ame-
lyek ugyan adnak energiát a 
szervezetünknek, de emellett 
minőségi éhezés következik 
be. Felejtsük el a cukrot, a mé-
zet és a lekvárt. Helyettük (ha 
nagyon muszáj) fogyasszunk 
mesterséges édesítőket, de cu-
korpótló anyagokat ne! – hívja 
fel a figyelmet a szakember.

Hozzátette, ahhoz, hogy ha-
tékony legyen a diéta, el kell 
felejteni a finomított lisztet 
(pl. BL55) és az ebből készült 
kenyereket. A vásárlásnál fi-
gyeljünk arra, hogy alaposan 
olvassuk el az élelmiszer cím-
kéjét, ne vegyünk automati-
kusan például barnás színű ke-
nyeret, hiszen ezek többsége 
ugyanúgy finomított lisztből 
és valamilyen színező anyag-
ból – pl. malátából készül. 
Rizsből és száraztésztából 4-4 
dkg fogyasztható alkalman-
ként, kiegészítve rengeteg 
zöldségfélével.

Minél színesebben!
A száraz hüvelyesek (száraz-
bab, lencse, sárgaborsó, szója) 
nem ajánlottak a diétában. 
Kis mennyiségben (20-20 dkg 
alkalmanként) fogyasztható a 
burgonya, a zöldborsó és a ku-
korica is. – Azokból a zöldsé-
gekből, amelyeket nyersen is 

szoktunk fogyasztani, gyakor-
latilag bármennyit ehetnek, 
ilyen például a retek, a hagy-
ma, a paprika, a paradicsom, 
az uborka, a cékla, a savanyú 
káposzta, a csemege- és kí-
gyóuborka, a sárgarépa vagy a 
csalamádé. Az a lényeg, hogy 
minimum 50 dkg-nyi zöld-
séget egyenek meg naponta! 
Ráadásul az az igazán jó a szer-
vezetünknek, ha ez a mennyi-
ség legalább négyféle színből 
tevődik össze. Minél „színe-
sebb” a zöldségfogyasztásunk, 
annál jobban garantált, hogy 
hozzájut a szervezetünk min-
denféle vitaminhoz és ásványi 
anyaghoz.

A gyümölcsöket illetően 
megtudtuk, ezekből mint-
egy 20-25 dkg-ot lehet enni 
naponta, legjobb választás 
mind közül az alma. A magas 
energiatartalmuk miatt nem 
illeszthetőek be az étrendbe a 
banán, a szőlő vagy például az 
aszalt gyümölcsök.

Fehérjét is!
– Ahhoz, hogy a fogyókúra 
során ne alakuljon ki táp-
anyaghiányos állapot a szer-
vezetünkben, megfelelő mi-
nőségű fehérjeforrásokat kell 
fogyasztanunk nap mint nap. 
A gyakorlatban ez azt jelenti, 
hogy tejtermékekből, húsfé-
lékből és tojásból valamennyi 
mennyiséget tartalmazzon a 
három főétkezés és valame-
lyik kis étkezés is. A tejtermé-
kek közül lehet enni – 3-4 dkg 
mennyiségben alkalmanként 
– a minél kevesebb zsírtarta-
lommal rendelkező sajtokat 
is, 2 dl tejet, joghurtot és kefirt 

is megihat alkalmanként. De 
a tejből készíthet mestersé-
ges édesítővel kakaót, tejes-
kávét, gyümölcsturmixokat 
is. A túróból 8-10 dkg-ot lehet 
fogyasztani étkezésenként. A 
kefir és a natúr joghurt kiváló 
választás főzelékek, mártások 
sűrítéséhez vagy öntetként. 
Természetesen a sűrítések so-
rán mindenféleképpen teljes 
kiőrlésű lisztet használjanak.

A húsok közül a testsúly-
csökkentő diétában lehet enni 
csirkehúst (bőre nélkül), puly-
kamellet, borjúhúst, sertéska-
rajt, sovány marhahúst – kb. 8 
dkg-ot étkezésenként –, és mi-
nél gyakrabban halat, illetve 
sovány felvágottakat 3-4 dkg 
mennyiségben alkalmanként. 
A szalámik és a kolbászok nem 
illeszthetőek be az étrendbe.

– Szabad enni tojást is, csak 
az elkészítésénél zsírszegény 
konyhatechnológiát alkalmaz-
zanak. Gyönyörű tükörtojás 
süthető mindenfajta zsiradék 
nélkül: teflon tükörtojássütő-
ben. Fontos: minél több fehérje-
forrást fogyaszt étkezésenként, 
a megadott mennyiségek úgy 
„feleződnek” – mondta a szak-
ember, majd kitért a zsiradékok-
ra is. – Táplálkozásunk során ál-
lati és növényi eredetű zsírokat 
és olajokat fogyasztunk, melyek 
között kalória tartalom szem-
pontjából az égvilágon semmi 
különbség nincs! Ez a tápanyag-
csoportunk igazi energiabom-
ba: 1 dl olaj például 928 kalória! 
Margarin helyett a legideálisab-
bak a kenhető zöldségpástéto-
mok és -krémek, de sertés- vagy 
marhamájkrém, illetve hús- 
vagy sajtkrém is fogyasztható.

Felejtsük el a fehér 
lisztet, a cukrot, a 
mézet és a lekvárt 
is! 
SZALAYNÉ KÓNYA ZSUZSA
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Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy

LŐRINCZ ISTVÁN
Pista bácsi

a Béke Tsz nyugdíjasa
életének 88. évében súlyos betegség következtében 

elhunyt. 
Szeretett halottunk temetése 2019. november 11-én, hétfőn 13 órakor 
lesz a Debreceni Köztemető 2-es számú ravatalozó terméből, a római 
katolikus egyház szertartása szerint. Debrecen, Nyulas
 A gyászoló család

352409

MEGEMLÉKEZÉS

       Fájó szívvel emlékeznek

ÁSZTAI PÁLNÉ
Kertész Mária

1947–2016

Nehéz az élet nélküled.
Fájó szívvel siratlak Téged.

Egész életeden át dolgozva éltél.
Bánatot rám hagyva 

hirtelen elmentél.
Örök álom zárta le a drága szemed,
Megpihenni tért dolgos két kezed.

Nagyon fáj a szívem, 
hogy örökre itt hagytál.

Hiába várlak vissza, 
többé nem jössz már.

Három éve már, 
de szívemben maradtál.

Szerető férjed és családja
353134

"Szeretteim, én most elmegyek,
küzdöttem, de már nem lehet.

A csend ölel át és a szeretet, Isten veletek!"
 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett Férjem,
drága Édesapánk

Október 25-én életének 80. évében elhunyt. Hamvasztás
utáni búcsúztatása 2019. november 12-én 12:00 órakor

lesz a Debreceni Köztemető 2-es számú ravatalozó
termében polgári szertartás szerint.

A gyászoló család

EGRI FERENC
zöldség- gyümölcs kereskedő

valamint az 56-os Szövetség Hajdú-Bihar Megyei Elnöke

353251

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik
ismerték és szerették, hogy szeretett feleségem,

édesanyánk, nagymamánk

77 éves korában csendesen megpihent. Szeretett halottunk
hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. november 12-én 11:30 órakor

lesz a Debreceni Köztemető 1-es számú ravatalozó termében a
római katolikus egyház szertartása szerint.

A gyászoló család

GYÖRGY IGNÁCNÉ
sz.: Kapus Mária

353238

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

70 éves korában örökre megpihent.Hamvasztás utáni
búcsúztatása 2019.11.14-én 12:30 órakor lesz a Debreceni

Köztemető 1-es számú ravatalozó termében polgári szertartás
szerint.

A gyászoló család

BERCZI IMRE

353248

BŐDE LÁSZLÓNÉ

Gyászoló lánya és családja

86 éves korában elhunyt.
Akarata szerint szűk családi körben helyeztük örök nyugalomba.

Fájó szívvel tudatjuk, mindazokkal, akik
ismerték és szerették, hogy

354321

"Elhull a virág,
eliramlik az élet".
 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

90 éves korában csendesen megpihent. Temetése 2019.11.11-én
15:00 órakor lesz a Debreceni Köztemető 2-es számú ravatalozó

termében református egyház szertartása szerint.
A gyászoló család

GOMBOS ISTVÁNNÉ
Szül: Nagy Piroska

353255

Mély  fájdalommal  tudatjuk  mindazokkal,  akik  ismerték  és  szerették,
hogy

83   éves   korában,   türelemmel   viselt,   súlyos   betegség   után   elhunyt.
Szeretett  halottunk  hamvasztás  utáni  búcsúztatása  2019.  november  12-
én,   kedden   15:00   órakor   lesz   a   Debreceni   Köztemető   2-es   számú
ravatalozó terméből polgári szertartás szerint.

A gyászoló család

SUTUS SÁNDORNÉ
Maroska Lenke

353426

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk,

temetésén    megjelentek,    ravatalára    koszorút,    virágot    helyeztek    és
mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak. A gyászoló család

GŐZ SÁNDORNÉ
Bodó Adél

353245

"Elment egy lélek ma ismét a földről,
 Kit szívünk többé el sosem feled."

 
Fájó szívvel tudatjuk, hogy

93 éves korában csendesen elhunyt.
Temetése 2019. november 13-án 14:30 órakor lesz a

Debreceni Köztemető 1-es számú ravatalozó termében.

A gyászoló család

NÉMETH JÁNOS

353408

Mély  fájdalommal  tudatjuk  mindazokkal,  akik  ismerték  és
szerették, hogy

85  éves  korában  elhunyt.  Szeretett  halottunk  temetése  2019.  november  11-
én,    hétfőn    14:00    órakor    lesz    a    Debreceni    Köztemető    2-es    számú
ravatalozóterméből polgári szertartás szerint.

A gyászoló család

DOHÁNY JÁNOSNÉ
Szül: Papp Irén

353438

Mély     fájdalommal     tudatjuk,     hogy     szeretett     feleségem,
édesanyánk, nagymamánk, dédnagymamám, testvérünk

78 éves korában elhunyt. Szeretett halottunk temetése 2019. november 13-
án,   szerdán   15:00   órakor   lesz   a   Debreceni   Köztemető   2-es   számú
ravatalozó terméből polgári szertartás szerint.

A gyászoló család

TÓTH JÁNOSNÉ
Győri Erzsébet

nyugdíjas bölcsöde vezető

353423

WWW.HAON.HU

HAJDÚ-BIHARI

A MEDIAWORKS HUNGARY ZRT.

KIEMELT TERJESZTŐT 
keres.

A Mediaworks Hungary Zrt., ismert és közkedvelt napilapjaival, a 
Nemzeti Sporttal, a Világgazdasággal, 19 megyei napilappal, női, 
bulvár, gasztro, ifjúsági, gazdasági és sport magazin portfóliójával, 
digitálismédia-termékeivel, nyomdáival Magyarország egyik legfon-
tosabb médiavállalata, mely közel 2300 munkavállalót foglalkoztat 
országszerte.

A „Content fi rst”, azaz „Első a tartalom” szlogen azt hivatott kifejez-
ni, hogy a vállalat hisz a tartalomban, invesztál bele és ezt tartja egy 
médiavállalkozás legfontosabb alapkövének. Ehhez természetesen 
elengedhetetlen a háttérben dolgozó támogató osztályok munkája 
és szakértelme is a mindennapi munkavégzés során. 

FELADATOK:
• kézbesítendő küldemények, napilapok, szórólapok átvétele
• küldemények darabszámának és a kézbesítési 

címnek ellenőrzése
• rábízott küldemények, értékek biztonságos őrzéséről 

való gondoskodás
• meggyőződés a küldemények ép, sértetlen állapotáról
• előfi zetői díjak beszedése

ELVÁRÁSOK:
• általános iskolai végzettség
• nyitott, lelkes személyiség

AMIT KÍNÁLUNK:
• versenyképes bérezés
• nagyvállalati háttér
• hosszú távú, stabil munkahely
• rész- és teljes munkaidőben vállalható munkavégzés

MUNKAVÉGZÉS HELYE: 
• Hajdú-Bihar megye

Pályázatát 2019. 11. 15-ig a munkakör és a bruttó fi zetési igény 
megjelölésével a karrier@mediaworks.hu e-mail-címre várjuk.

A MEDIAWORKS HUNGARY ZRT. MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ 
MUNKAVÁLLALÓKAT IS FOGLALKOZTATÓ AKKREDITÁLT MUNKÁLTATÓ

34
90

61

Akciós 

gránit síremlékek 

kompletten.

Akciós 

ránit síremlékek 

kompletten.

Hencida sírkő, Varga János kőfaragó
Kiállításunk megtekinthető: 
Berettyóújfalu körforgalom,  a LIDL-el szemben (Grilles mellett)
Létavértesen a temető kapuján belül
Tel.: 06-30/328-7372

MINŐSÉGBEN KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL!
Gránitból, márványból, műkőből.

Kerti kiegészítők, 
például szalonnasütők.

350811

Hirdetési ügyekben keresse kollégáinkat! Cégek részére!

Seres Krisztina  +36-20-485-5073
Mátyás-Sipos Beatrix +36-20-290-5139
Balogh-Elekes Renáta  +36-20-513-3109
Szabó Tibor +36-70-198-1197
Illyés Balázs +36-70-705-2297
Jákim Péter Dániel  +36-70-512-9161

Debrecen, Dósa nádor tér 10. 34
18

96HAJDÚ-BIHARI

„Elvitted a derűt, a fényt, a meleget,  
Csak egy sugarat hagytál, az emlékedet.”

Gondoljon mindazokra, akik már nem lehetnek velünk.

Segítséget nyújt Önnek a Napló. 
haon.hu/gyaszhirek/

341860

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, 
hogy a megjelent kegyeleti hirdetések fotóit 

nem áll módunkban megőrizni. 
Megértésüket köszönjük! 34

73
71

A kegyeleti hirdetéseket 
az interneten is megtekintheti: 

haon.hu/gyaszhirek/ 34
19

00
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ORVOS-METEOROLÓGIA: KÖZLEKEDÉS-
METEOROLÓGIA:

ÉvfordulóIdőjárás 

idojaras.haon.hu

Holdkelte:

Holdnyugta:

Napkelte:

Napnyugta:

REGGEL DÉLBEN ESTE

www.eumet.hu

EURÓPAI METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

EUROPEAN WEATHER SERVICE

Püspökladány

Balmazújváros

Berettyóújfalu

DEBRECEN

Komádi

Vámospércs

Polgár

Téglás

november 8., péntek

SZOMBAT VASÁRNAP HÉTFŐ KEDD SZERDA
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16:00

14:50

01:38

Ma jelentősebb fronthatásra nem kell számí-
tani. Esernyőt nem kell magunkkal vinni. Kissé 
hűvös lesz, így ajánlott a réteges öltözködés. 
A megélénkülő szél ingerlékenységet idézhet 
elő, kis mértékben csökkenti a hőérzetet. 

Ma száraz, kedvező útviszonyok 
mellett autózhatunk. Az időjá-
rás számottevően nem nehezíti 
a közlekedést.

Napsütés, mérsé-
kelt felhősödés, 

kellemes idő.5 °C
17 °C 6 °C  16 °C

5 °C  15 °C

5 °C  16 °C

5 °C  16 °C 6 °C  16 °C

6 °C  16 °C

6 °C  17 °C

7 °C  16 °C

Napos, enyhe 
idő, éjszaka 
eső, záporok.

Csökkenő 
felhőzet, 
kezdetben 
kisebb eső.

Napsütés, 
majd mérsé-
kelt felhősö-
dések.

Felhősödés, 
említést 
érdemlő eső 
nélkül.

Borongós idő, 
néhol kisebb 
eső. 

8 °C  20 °C 11 °C  16 °C 6 °C  14 °C 6 °C  16 °C 11 °C  19 °C

Péntek reggel gyengén 
felhős lesz az ég, csapa-
dékra nem kell számítani. 
Párásság, ködfolt előfor-
dulhat.

Napközben a napsüté-
sé lesz a főszerep, de 
főként délután befelhő-
södhet az ég, számotte-
vő eső nem valószínű.

Az esti, éjszakai órákban 
erősen felhős, majd 
csillagfényes időre 
lehet készülni, csapadék 
nélkül. 

6 °C  16 °C  11 °C  

Horoszkóp
A Hold 
belépett ma 
az ön első 
sorsterüle-

tére, ez az érvényesülés, a tetterő és a 
bátorság ideje. Ma nem riad vissza az új 
feladatoktól. 

Ma ön lágyszí-
vű és közösségi 
érzelmű, keresi 
az élvezeteket, 

és felébred önben az érzékiség. Ha ma 
pénzügyekkel foglalkozik, új ötleteket 
tud előszedni a tarsolyából.

Ma ön nagyon 
talpraesett, 
gyorsan vág 
az esze, ügye-

sen forgatja a szavakat, legfőképpen 
nyitott minden újra. Agya teljes gőzzel 
dolgozik.

Önben most 
a rivalizálási 
vágy erősödik, 
ez ösztönző-

leg is hathat, de bosszúság forrása is 
lehet. Ilyenkor túlteng önben az energia, 
amit hasznára kell fordítania.

A Nap, a Nep-
tunusz egy ha-
talmas trigont 
kap, amely 

a nyolcadik sorsterületéről érkezik, ez 
rengeteg pénzt jelent önnek, valamelyik 
vállalkozása jó bevételt termel.

Ön most már 
felszáríthatja 
a könnyeit, 
lassan véget 

érnek a csalódások. Ahogy időben távo-
lodik az eseménytől, úgy látszik jobban, 
hogyan kell értékelnie a helyzetet.

A Vénusz az 
ön harmadik 
sorsterüle-
tén sikeres 

találkozókat, baráti beszélgetéseket 
és rengeteg vidám telefonbeszélgetést 
jelez önnek. 

A Jupiter egy 
támogató 
fényszöget 
kap, ez renge-

teg bevételt jelent önnek, olyan sokat, 
hogy nincs is ideje elkölteni.

Az ön cseppet 
sem sérült 
önbizalma 
az egekben 

szárnyal, most nincsen olyan vállalkozás, 
amit ha elkezd, ne sikerrel koronázná 
művét. Rajta, kezdjen bele új vállalko-
zásba!

Kiváló időszak 
lehetne a 
befelé tekin-
tésre, és az 

önvizsgálatot tartó belső folyamatokra, 
azaz a belső munkára önmagunkkal.

A karrier-sors-
területén 
átvonuló Nap 
kiválóan fény-

szögelt, ön most hatalmas eredménye-
ket érhet el hivatásában. Ön egy külön 
kis csoportnak a vezetője lehet.

A Hold a 
Vénusszal 
egy hatalmas 
trigont alkot. 

Lehetőséget nyújt önnek arra, hogy ezt 
a napot kizárólag saját kényeztetésére 
használja. Javasolt a szépségápolás.

Zsombor, Kolos, 
Gotfrid, Hódos, 
Karád, Kasztor

75 éve született Nemere István 
író, műfordító. Szemetet szed a 

szépségkirálynő
A környezetvédelem 
fontosságára hívja fel 
a figyelmet Senánszky 
Flóra. 

MALAJZIA. Malajzia egyik ten-
gerparti szakaszát tisztította 
meg Senánszky Flóra – derült 
ki abból a Facebook-posztból, 
melyet szerdán tett közzé. A 
szépségkirálynő november 
4-én érkezett a délkelet-ázsiai 
országba, ahol ismét egy vi-
lágversenyen vesz részt. A Ku-
ala Lumpur melletti szigeten 
rendezik meg ugyanis a Miss 
Scuba International szépség-
versenyt, mely a tengerek és 
óceánok szennyezettségére 
hívja fel a figyelmet. – A ver-
seny egyik programja egy kö-
zeli tengerpart megtisztítása 
volt, amellyel arra a szomorú 
tényre szeretnének a szerve-
zők rámutatni, hogy sajnos, 
rengeteg műanyaghulladék 
sodródik ki a partra a tenge-

rekből. Ezen a környéken pél-
dául a helyieknek többzsáknyi 
szemetet kell nap mint nap 
összegyűjteniük a partról. Elő-
ször szembesültem azzal, hogy 
milyen hatalmas probléma ez 
a környezetünknek. Ezt min-
denkinek látnia kellene a saját 
szemével! – fogalmazott Flóra. 
Úgy véli, a nagy változások 
apró lépésekkel kezdődnek, 
és ha mindenki csak egy kicsit 

odafigyel pár dologra, így pél-
dául a szelektív hulladékgyűj-
tésre, vagy a műanyag zacskók 
és palackok használatának 
kiiktatására, már az is sokat 
segíthet a tengerek élővilágá-
nak megőrzésében. – Imádok 
víz alatt lenni, ilyenkor mindig 
egy másik világba csöppenek, 
és szeretném még sokáig látni, 
ahogy a teknősök úszkálnak a 
tiszta vízben – fűzte hozzá. PTZ

Zene a frontvonalban 
A videóklip feltöltését 
követően pár nap alatt 
elérték az 5 ezer fős 
megtekintést.

DEBRECEN. A debreceni szék-
helyű Frontvonal zenekart 
2019 nyarán alapította a Nem-
zeti Hang nevű formációból 
kivált Szántó Tamás (gitár) 
és Mohácsi Zsolt (dobok), ké-
sőbb csatlakozott hozzájuk 
Hatvani Dávid (ének) és Türk 
Márk (basszusgitár). Szinte 
azonnal munkához is láttak, 
melynek eredményeképpen 
októberben stúdióba vonul-
tak, és rögzítették első szá-
mukat. A Hamis média című 
dalhoz szinte azonnal lefor-
gatták a videóklipet, ezzel is 
üzenve már meglévő és leen-
dő rajongóiknak, hogy nem 
tétlenkednek. Egyébként a 

klip helyszínéül a Gázvezeték 
utca végén lévő romos ház te-
rülete szolgált.

A Frontvonal stílus tekin-
tetében leginkább a rock ka-
tegóriába sorolható, azonban 
ezt még nehéz pontosan meg-
határozni egy elkészült szám 
tükrében. Annyit tudni lehet, 
hogy dalszövegeikkel hétköz-

napi problémákat kívánnak 
feldolgozni, és rávilágítani 
mindenki számára fontos 
helyzetekre – hogy mindig 
nyitott szemmel járjunk a 
nagyvilágban! Jelenlegi cél-
juk, hogy 2020 első felére 
elkészítsék első albumukat, 
mellyel már koncertezni is 
tudnának. HBN

Börtön várhat a késelőre
DEBRECEN. Bűnösnek mondta 
ki életveszélyt okozó testi sér-
tés bűntettében, és ezért 4 év 
börtönbüntetésre ítélte a Deb-
receni Törvényszék szerdán azt 
a férfit, aki az élettársát mell-
kason, majd hátba szúrta 2019. 
április 10-én egyeki házukban. 
A büntetés kétharmad részé-
nek kitöltését követően feltéte-
les szabadságra bocsátható.

A férfi az előkészítő ülésen 
beismerő vallomást tett, amit 
a bíróság elfogadott. Az utol-
só szó jogán elmondta, hogy 
megbánta tettét, élettársától 
bocsánatot kért, amit a nő el-
fogadott és kibékültek.

A bírósági tényállás szerint 
a 60 éves vádlott és a sértett 
közötti élettársi kapcsolat meg-
romlott a nő féltékenykedése 

és anyagi problémák miatt. Az 
adott napon veszekedtek, a 
vádlott feldúlt állapotban felka-
pott egy 20 centiméter penge-
hosszúságú konyhakést, a nőt 
megszúrta, majd azonnal riasz-
totta a mentőt és a rendőrséget. 

Az ítélet nem jogerős; az 
ügyész tudomásul vette, míg 
a vádlott és védője három nap 
gondolkodási időt kért.  HBN

A tengerek szennyezettsége ellen küzd Senánszky Flóra  FOTÓ: FB

A zenekar idén nyáron alakult  FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Cinti nem szereti a hideget
Cinti miskolci közlekedés szakos diáklány. Nagyon nem 
szereti a hideget, az őszi-téli időt, ezért forró citromos teával 
indítja a napjait, és máris jobb a kedve.  FOTÓ: KOZMA ISTVÁN

Megér egy mosolyt
Tetőpontján áll a családi perpatvar. A 
feleség kifakad: 
– Ezt nem bírom tovább! Egy szép nap 
itt hagylak! Most nincs egy szavad se, 
ugye? Mit nézel az újságban? 
– Keresem az időjárás-jelentést. 
– Minek az neked? 
– Hogy megnézzem, szép nap lesz-e 
holnap... 

Leszorította az 
útról ismerősét
BERETTYÓÚJFALU. A Berety-
tyóújfalui Rendőrkapitányság 
befejezte annak az ügynek 
a vizsgálatát, amit közúti ve-
szélyeztetés bűntett elköve-
tésének megalapozott gyanú-
ja miatt folytatott egy 48 éves 
férfival szemben. 

Az adatok szerint a mike-
pércsi lakos júliusban sze-
mélygépkocsijával Bakon-
szeg felől Berettyóújfalu 
irányába közlekedett, távol-
sági fényszóróval követte az 
előtte haladó ismerősét, ami-
kor annak előzésébe kezdett. 
A férfi a manőver közben nem 
hagyott kellő oldaltávolságot, 
nekihajtott a másik gépko-
csi oldalának, majd megállás 
nélkül továbbhaladt. A másik 
sofőr fékezett és járművével 
lehúzódva csak az útpadkán 
tudott megállni.  HBN

További viccek humor.haon.hu

 Hármas ikrek születtek
A hajdúsámsoni Sáfián család tagjai a város elismert gazdál-
kodói, akiknél kedden két bárány is hármas ikreket ellett.
  FOTÓ: DANDÉ MELINDA

www.haon.hu
További képek  

és videók
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